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 ل هك

 قئاقد كاردإ لع معو « هفراوع لب 2 م راثكتنالا انتدقأ

 تاصاغم زارحإ ىلع هدا كفاطلاب [ قو. هناعتو هرازنأ

 هضايحو هدراوم ىف عّركنو « هضاير ىف معن ؛هئلالَو هرَرَد

 نال اة تتم لكحاص 4 ةرفس هوجو كاهل: وح

 هال 1 كا كرفت نيني ع كياقم راد ىف كرار
 00 001 نار ياكدلا نكراشلا نم نوكم نأ كلي ذوو

 ةقفصل مجرنو « ةرفاحلا ىف دنا يلا
 .زارحرال انقفوو « ىتسملا ةماملاب انلامعأ 'متخاو « ةرساخ

 ”االا راع دق ف لك ىلع كلن إ ءىتسألا كتاوضر

 ىلعلا هنآ ذا درا ل, لوح الوب ردع قيفع
 ركل فضلات نم غارفلا ناكو « ميظعلا

 0 ل ىدامت راش نع خلا

 هلل دمللاو ةئاعبسو نبرشعو نامت
 لالا دلل كم

 دم ىلع ةالصلاو

 هلا ىلعو هيبن

 لا ريخ

7 
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 اذا « هلالظ هود ءويشتلا ن .,ع ارامكو 2 هلالز درأب

 0000 كح اواو هكا لوما ول مهيلع

 مهسوغر وول ن نلكدللو « ناهز نو هيضش عاش ةريخا ََْظ

 3 ناطشلا م فلو ) نا ربكشسم مهفان 1 أومن نبداص

 «مرخ ا نع « ةبامعلا ىوأبتو « ةلالضلا ىف مالو ممرخانم

 تآيأب انما نأ الا ان» مقنَتام ءابيكسلْض « ةدحالملا هللايف

 او 00 فامأ |[ 51

 ةيادخا قراوي انمحو 7. اهاشساف ل1 1 ١
 , تالا وه هللا ىه نإ نا نقار ا
 نءانغلو «انل سانا دقو دنا ع لح د

 0 'عطقنت نيح « مهللع ا للا ةقمطلا نافع

 مومو « ةفرخزلا 'ليلانمالا مهملستو « ةفرحلا ءاوهألا 'بابسأ
 0 منك نذل ناك 0 6 مهيداشي

 لضو هلل عقلا نا اول اهاراوتاع الف اديبشةما ١

 3 ك1 تاك حرمنا ملل نور اوناك أم مهنع

 قضحأدمو هكلاسم ىف الأ نع اتينو. فتلك

 مئاَرع ذحشأو « هفئاطل ىلع عالطالا, انرئاصب وتو « هقلازم

 (زارطلا) - هو م م ج
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 الإ اذه ى ندر كاهانركاذ ىلا لاضلما مذهب نع نآرقلا

 ترسل 0511 ناقه هنم منام ال اذهو «”صوصخم مومعلا نأ

 امل ) ىلاغت هلوق امخدحأ « نيَسوُمع لا صوص ةيعرشلا

 ىلاعت هلوق امهن انو (نذر هللا ىلع الا ضرألا ف ٍباَذ نم

 نِرف « ةصوصخم تامومع امهادعامو ( م لغاأ عرق لكب وهوا)

 نرد نيكل لاوحلاب ..قلفت ام 1 ا تامومعلا هذه

 نءاطلل هذه لع مالكلا ما ةيرأ د ار م اذهف « ماوس ( نم

 أم ل هلع ناع ءانوك اع املع اماحأ نمو: ةرثك اهقو

 ىف نينءاطلا: ةدحالملا كا لوتأ م « كلذ نم هيلع درب

 ©ليبسلا ءاوس نءنيلئاملاو نلا هداج نع نيدئاحلا « ليزتتلا

 0 ان !نازحم أ 5 كاَرتع ىلا امو ؟ هدام

 ةلالعلاو نوك ارا ءةامشلا ةايئالا اع هنوتكتس انك

 لطابلان ًاوءماهوألا ”تذاوكا هتئيبز ام قطان ةاَوْبَع لك

 تاجا انانفعسا ءمالعألا تاكا هلع تسلق

 ,ء نوئظي الإ مم 0 مع نم هب م امو ؛ لحال ماهوألا

 نومف نمو ضرألاو تاومسلا علا 00 ملا ولو

 اولّدع دقل هللات « نوضرعم ثركذ نع مهف ا ماني لب

 نم اعورركلا | نع ارداحو ع هلاباسم ريمن نم ءاّونارالا نع



 د هةسد

 ةيمالكلا لالا ريكا نع لا هنن اعدت ضاهكللا نم

 :نركشا ويه زيحلا .ةلأسم وحن

 5 بطلاو ةسذنهللاو « باسحلا مولعو ؛ ناكملاو « نامزلاو

 ايلاخ هارن انا امهمناثو« ةقيقدلا لئاسملا نم كلذ ريغ ىلا موجنلا

 « اياصولاو ضئارفلا لع قئافدك « ةيعرشلا لئاشلل رك

 ىلا داليتسالاو « ةراجإالاو « ةأقاسملاو « ضا رقلاو « ضنيحلاو

 لاق دقو «ةةيعزبعلا :نارينالاو ؛ءةيبقفلا لئاسملا نم كلذ ريغ

 الوز ىلاع لاقو ( 2 ىت ون تاكشلا ىف اطرس ايران

 ضقانإل مانرك د انو( نيس تانك فا ذا سا طر
 هلطشو وبلا اذه

 لع هرهاظلا لدب مل 5 نأ 0 (باوحلاو)

 لاقت هلو 1 لن نو 00 لك لع هلاهشا

 بطَر الو ) ىلاعت هلوقو ( نيب مك هانا 6 لك

 ىف انْطَرَ ام ) ىلاعت هلوقو ( نيب باتك ىف الإ سب الو
 انإ "مت ظوقملا للا ب هارملا نرَف وين ند باتكلا
 حالصإف "قل هجاتح اموه تاقودعلا ذل ضرفلا: 0

 امإ «نار 0 هيي ىلا ف هلاح اذه امو « « مواعلا نم

 هيلع ”لاد ةلكو « هيسايق ةهج نم امإو « هّصَنب 0
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 الوتقتم نوكمب نأ نع. ”نارقلا جرو « ن ارقلل تاياورا

 كلذ ىلع سانلا لمح بوصأألا ”نأ كلذ َدْعِِ وأرف « رتاوتلاب
 قارغلا نيكي القل 1 رئاس ةءارقلا نع مهعنمو «فرملا

 0 نازل ةءارق 2 مهضعل "نإ مث « فالخلا ل

 نس هلو ةةقرفما الو « ةذاشلا ”تاءارقلا ىهو فرحالا

 ءرخآلا فحصم ىف مهضعن م كك كلذ لجأالف ؛ كلذ نم عمم
 تالا راض نا رقلا لصأ ىف حادقلاب ىغقي ال امم كلذو
 رهو. داو( فرح ره ناده اننامز. ىف ةفيسلا ءارملا ىدأ

 تا ب للا ةعيبنلا فرحت الا قاب تزف ها دعا امو ءرئاوتمل

 0 ل ا دو فاح الا ةليشلا ةقاتلاب ىو كام
 0061 رو ماع دانك د اع لطبق ءاينن اسم لع اا وملكتو

 هلل | دمحم نارقلا ىلع ةهمشلا

 ( هروصق ةهج نم نارقلا ىلع نعاطملا نم نورشعلا ةهجلا )

 نأ ىلع 'هرهاظ "لد دق نارقلا "نأ وه هولاق ام لصاحو

 تمّصَتِجا نيل لق ) ىلاعت لاق 6 هلثمب نوُثأ, ال سنرالاو نجلا

 هلثع ناحل نارقلا اذه لثع د اذ هلع 1 نسا

 ؛ هنأش 1 . كلذ امو ( اًريهظ ٍضعبل ل ناك ولو

 فصولا اذهبم ”قيلي الام هيفىر انإ مث «هناكمو هال عافتراو



 3 ل

 تبان نب ديز فيتو ايلا نت ١ فحصمو « دوعسم

 لوسرا لع 0 ارق هنإط هس نإ اعلن

 17 هنإف ء بسكن أ امآو « كأنح لو هيلع هللا للص

 كلذ ىف سو هيلع هللا ص لوسرلا ىلع. هصرعو ةرحش لا دعت

 هللا لبص لوسرلا ىلع أرق هناف تبان هنب بز امأو « تقولا

 ملسو هيلع هللا ص لولا لع هضرع ناواشم 0

 ناك ايناواك دعو 8 زق نضرعلا ارخلا قطا ليلا ن ء ًارخأتم

 نا لاى ناك م للا هللا نو

 1 ناك هنأ مواعملا نمو « ىلاعت هللا ةمحر راوج ىلإ لقتنا

 هر اذ.« ةفاتخملا رخال ةالصلا ىف ةدحاولا ةياالا

 0 كلذ ناكواءارخأا ناك امى رلقملا راتخا

 هيفماك انا« هل هكا انغاو 6 سو هيلع هللا ىلصهللا لوسر

 ا ا يع فرت نوعماسلان اك ةثالثلا ّمَدَقأ دوعسم "نبا

 أ فران الا ها ىلا دل كنابملا 4

 ديعاولا ىلا قأ تفترالو كر فرط ف فاسلا حينا

 كلذ لج الف لولا 00 ناك هيمانتسا لكك ١ ناك املك

 نإو فورالا رئاس نإ مث« هانرك ذ امل ديز فرح ىلع اوقفتا

 ىف فالتخالا عوقو نم اوفاخ مهنأ الخ « ةحيحص تناك



 ل

 لوركا نارملا نا نم طولاقءام لطت ءديشلل رابتخلالا: توم

 كيل ند ا نااقلا لك نعاطلا وم ةربثع ةمساتلا ةيللا)
 ا ار انتحل ىلا قوز اولاق ( كفحاتلا ىف هيك"

 1-5 اد افالتخا فحاصملا ىف ا اوفلتخا منع

 .ةلالح اذبل قو  هزكتتأو رح ألا فلست ينم دحناو لك
 « هرمأ نم ٍةقث ريغ لعو « هلقن ىف ةقيقح ريغ ىلع مهنأ ىلع

 نار نا كايديك نعصم قرح نامثع "نأ رياغاف

 كارما يكسب ما ل : دوعسم نا لاقو « هتفالخ

 دز لك ندر رهو نا ناك ءاوختم ها محض

 عب ىل هنِإَو نارقلا أر 0 هنإ : لاق نسا نت تأ ف

 نارقلا 1 اذا رمع اننا: فوزو رك ءرفك

 وهو ( ةصفح ) دنع انك ىذلا» فعمتلا وهو ٠ م

 0 نب هللا دلع ىلا ةندلا ىلاو وهو . ' قادر اير خعفلا

 '”نبا ثعبف « هنم فحصملا كلذ بلطي ( هيف تلات مون

 ”لاد هانركذ اف « فالتخالا ةفاخم هقارحإب َسَسأف « هيلإ هب رم

 لقتلا ر اوم ريغ هنأو « هلاح ىف مل ةرفن لع
 هاصأب عوطقتم الو

 ااا تحصل وات ةروبخلا :كنحاتملا نأ: باوللاو
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 هلواتن الف ع اامجاو ”لعفلا نوكي نيهجولا الك ىلعو « فيلطتاا

 + ىلاعت هللا. ةمح وم ارك لامخال | راسا ١ ع سلفا
 ؛هطاسل ىو ىلكفلا نالطن كلذ قودعلالا لعف قلعت. الو ظ

 هلجأنم ل ٌأىذلا ضرغلالاطنإو نازفلا 5 نالطن اذه ىفو

 لع ىببم وه ةهمشلا هذه نم ةوطروا ا( ناروتو ١

 ءديصولاو دعؤولاو -« ىحتلاو رمألا نالطن هو ردا دعد

 هلاح اذه امو « ةمذلاو حدملا نالطنو :.لسمرا كاكاو د

 ظ ةرورضلاب ”مولعم هنالطبف

 ريغ تناك اذإ : انلق« نب دضلل ةللاص ريغ ةردقلا هلوق

 هانزك .ذ ىذلا رو عوقو هيفوءاهر ودة هبا 1

 لسرلا :لاسرإ :لاطنإو ع نعتلاو سمألاو 5 كا نالطل ن

 هنالطبب ةاضقلا جيف « تاءائشلا نم « كلذ ريغ ىلا

 ةيعادلا نم دب الف ندضلل ةحلاص 9 نإ هلوق

 ”ىعادلا نإذ ءاضيأ داق اذهو : انلقءلعفلل بجو ا
 بجوم وه ام وءةردقلا ىلا ةفاضإ الا ةلصأ لعفلل بجوم ريغ

 1 «َرايتخالا لطب ال اذه”لثمو«ىمادلا ىلا ةفاضإالاب لعفلل

 :ةشدلا عافلاو# ةيالكتلا تحلل هواضفتسا قل
 8. نا



 كا :ةريؤئا دخل

 ل012 لم ا طاق 2 تاملاو درعا رم ناكام آلا
 . ةضايرلا ةهج نم ناكاعإ كلذف« دكك نا ماعطلا اخ

 باذحجي هتوق تّيحتتما ام دعن كلذ ىف لجرلا اذه نع كح دقو

 0 ا لس نت اذه ناك اعإ لاغ است
 ىتح ةايلق اليلق ل كرد هجشلا كارو ةفلأ هنأ :ضرفلاو

 ا رد داك أب نمش ةفايدلاو ,ةياغلا هدهلا اص

 (هبف را مدعل نارقلاىلع نعطلاىف ةرشع ةنماثلا ةهملا )

 ةميظع ةنم نارقلا لّزنأ ام ىلاعت دا ناره هولاقام لضاخو

 : ةهنعرتخلا .فلاكتاا نم مفلك اع مك ييرعلو ء ىللا لع

 0 و لاو سلا ؛مار او لالحلا ٠. نه هيف مهملعو

 000 د ا هيج كم لصاح ريغ اذهو . هقيلاكتلا رئاش

 ناك كلذك ارأآلا ناكاذإو ؛ نّدضلل ةحلاص ديغ ةردقلا نأ

 اكل نإ 3 الصأ لاح فيلكتلا هلوانت الف ٠ ًابجاو لعفلا

 ةلاجتسال ةيعا دل 0 نم دب الف « نيدضلل ا 0

 امإف « ةيعادل تالصح اذإ م عاد ريغ نم لعفلا لوصح

 عجم لا جاتحا م ما لعفلا بحي 2

 د ناامإب "لاح وهو « هل ةءاغ ال ام ىلا طموح

 ظ 000 ”لعفلا بجي اذه دنعو « ةيعادلا لوصح دنع “لمعفلا
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 لصحم هناف صوصخع فيلأت ىلع ةرتوملار لاو يلا
 ناكل ارفاق كس نسب تالا
 3 لا لإ ةرشتفما نأ الك ردومالا هذه اسماك 00

 رب ءانر داع فول ا اول كا
 بالقتنا نإف دا هلا لاو رتسم كا رماح ارش

 . ٍتاودأب الو « هو لامجإب الو « لح ناك ام « ةيَح املا

 رعب ناك نمو ؛ ةذومشلا لهأ هلعش : كت الآ ليصحت 0

 رف تاّسلطلا لهأو تاحن ريثلا باص 31 َ ١+ قئاقد ىف

 ةييرغ ةلومأ اهنم لصحتل :رهاولغا ىّوق جم ف ليلا نوامعل

 تايسلطلا ماو: ءدبلا ةنخ ”لهأ هلعش 6 تاجترتألا ىع هذهو
 «ةيضرألا ةلعفنلا ضرألاب ةيوامسلا ةلاّمفلا ىوقلا جرم اهلصاخ

 لع هلاعتسا نإ لمخف « بكوك عواط دنع مناخ شقتك

 دكو ىوقلا لامجإ رم هيف دناال كلذ 5

 تازحعملا 0 «هيئارغ ناسا هنيناوق جارسماو م

 اهنوكل ءايشالا نم ءىش لاعتسا ىلا اهبف جا ات ال ايف ةيوامسلا

 اهطضاو.بايلالا حو ءلوقملا سدا 0

 ,كاتضةقشم الو ةنلو ريغ نءةلع فوط رد قف د

 (زارطلا) -هم-م مج
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 نع ىحي هناف اذحلو « ةّوبنلا لع لدم ال ةداعلل قراملا ”لعفلا

 "ماكتب ناك دعب لا هنأ ىزارلا بيطتملا 0 0

 «ىنأس اع ةحزاقم هن ةلع نك ناكو امو قداح هطلإن

 : مدلك هيلا اكشو هطنإ 0 داك د رك يمل لو

 موهفم ”مالكوشو ' 3 هب توصلا قبقر نا م مالك هنأك

 لع لاد ريغ ا ان نإ 57 ع كلذ ف م ادحأ نإ 7

 ماعطلا لك ال ناك الجر نأ 1 نبا ىكحو ؛ هنوبن

 ان دلو ها ةداغلا ”قراخ | ذه لثمو « امو 00

 ”داكلا قا ناو :نارقلا لاع اذكيف «ةوبنلا لع الاذ

 مالسلا هيلع هنوبن ىلع الاد نوكي ال

 تال ا ن1 هوك داام نأ هوعز اع ( تاوملاو)

 انإ امهني هير ملا خلا نو انقر اذإ هيلع

 1 القمم كلذ الطف قر + كاكا لا

 « طلوالا ىف مالكلا نم هولاقام اًمأف « ةداعالا نع ىنغأف

 ةدلوتملا ةقطقلا اا هما ثادحإ نم كلذك سمالا ناكامتاف

 ليو لخدأ اذا ”عنتع الف « كآكطتمالا ىلع تاداّتعالا نع

 « ةصوصخخ ةيفيك لع علا ملاصألان 0 ىلع طغضت نآهطنإ 6

 ناك كانغ لوقت ام «داتعالا نع مطقلا رووا كلوت
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 أمم خلاب ىلاعن اللا صتخو « هرارساو نارقلا قئاقد ضعبب

 ىف ةلصاح نارقلا ىتاعم رثك أ نإ ! لوقت 31

 راحشلاو تاموصملا نولصتيو ام 0 مهقح

 هرهاظو نارقلا تامومع نم هنومبش امب « قلللا نيب نيلصاحلا

 ركب قا ءديعو راك الا لل نسوا رس

 فر لاوحأل ةحيمص ةباورلا تناكاذإ كلذ ناكامت إذ َرَمْعو

 تكوءةحارشنلا 0 ا دبل اهل اول 0

 هللاوف ) ىنودقفت نأ لبق ىولس : : تمر 2

 0 لاقو « ضرألا قرط ىن لع ءألل ءامسلا قثرطل ىنإ
 دارا نمف « اهماب م ملعلا 3 9 ملسو هيلع هللا ص

 لاق فيك ملعلا ىف هلاح اذه نّمف ءاباب "نم اهم ايلف ةنيدملا

 ىلع لمتشم ُنيغو ىلاعت هللا 500 1 لفل د

 هومهوت ام لطبق اهليصافت
 (هتدئافةهج نم نارقلا لع نعطلا نمةرشع ةعلاسلا ةهملا)

 ةلالتدلا ٌراهَظِإ وه امن نارقلاب دوصقملانا وه هولاق ام 'لصاحو

 سيل كلذ ىلع هتلالدو « ملسو هيلع هلل ىبص لوسررلا ةّروبن ىلع

 نب كلش الو الومادل اجالظست ةداعلل اق راها ةنؤك قي انتل



 ا

 اوناك «ّةعيرشلا مواعن نوطيحملاو « نارقثلا مولعىلع نوصاّرَملا

 نيزجاع اوناك اذاف « اهليصافتو هقئاقح كاردإ نع نيزجاع

 « هيناعم كاردإ نع اوزجت دق م انلق اعإو « ع رف

 نبا هلاك 2 هلا ع ةهحو هللا مّرك نينمؤملا ريما نع 0 امل

 (ورذ تايراذلاو )ىلاعت هلوق نع هئارمأ َدَحأ ناكو ءءاّوكسلا

 1 حايرلا ىف : لاق « هيلع حلأ امل « هيلع بضع

 نع لمس "1 ار 6 ريتا نع منتما 00

 0 0 0 |, ترضف (ا رع تار انلاو) لات هلوق

 2 اوقعم ريغ هين اعم ْنالع 6 هيف اذهمهءالكف ةمالك م رحو

 نإ دوصقملا لطي اذهو 6 ءالقعلا نم 0 0 ريغ 01

 هزاحتإ نم 00

 مهنع هللا ىضر ةباحصلا نأ وه هوميز امج ( باوجلاو)

 مهنمو «ةنسلا مولع ةطاحإإ دك أو ىلاعت هللا باتكب فرعأ

 ىف ةيضق لاو ماكحألا ع ”'ردصت مهنعو ء اهرارسأ ذو

 0 ميمايأ ف كلاود د لاو « اهدراومو 4 ةعل رشلا رداصم

 هل مهتهفاشمو مسو هماع هللا ص يلا نم مهمْرقل 4 نايرط

 مهبلع رذعت 5 دعب ايسلو 4 املك مئاقولا ماكحأب
 ةطاحرالا



 دل عورل

 ىلا .ديسرتسشاو ا + نقلا نع اميرم هلع ا
 اوِْلاَج : لاق ثيح كلذل اديكأت عرشلا ددو اذهلو « ىدهلا

 رمل ةانلنلا

 نأ سألاب دراو نيغ ناك اذإ نازقلا نأ ةعارلا ةدئاقإ
 لع لاكتالا .ىلا ترق ناك ةباشتملاو ؛ مكحلا نع اي

 « نيرعالا نم اعومم دّرو اذا ام فالخ « هرهاظ ىلع لمكا

 مكحلا ءاينا ردن دل ءديلتتلا كاراىلا تا نورك

 كاف حيج را ترك اذان هباشتملا عابتا 1 لوا

 رظنلا ىلع لاكتالاو هلامهإ بجو « ديلقتلا ىلا ةفاضإالاب

 ديلقتلاب ةَرَْلَتا طَرؤ نع صاخلا

 طخ اغا 37 0 هللا 1 ةلاماملا ةدئافلا

 باهت إو رظنلاة رثكي ”رجالاو ةتاوثلا داَدزا « يان

 تاجرد ىلا كلذب نواصيف كلذل مهضيرعت هل زاج ةركقلا
 هانزكذ ايف. ةلصاخ الك ةدلاوقلا هذيك © رظلاب الا لاك د

 هنإ : مطوق لطب ةلصاح "تناك اذإو « هباشتلاب باطملا نم
 ةباشتملاب [تاطللا اللات نحرغا

 امينسم دوك ن ارالا لع ىدطلا ف راكع ةينداسلا يللا

 00 أ يضر ةءاحصلا فنا نانو ناس نا



 د

 الا كاذ امو ( تاراشتم َرَخَأو باتكلا مأ نه تامكح
 18 هللا ة ةنوعع 0 كباوف لجأ نم

 ميظعلا نايرفلا ادمن 4 ظيأو رظنلا لا ةافانلا لوألا

 ةّوق رظنلاب دادزيف قحلا اني ا « لطبملاو قحْملا

 ىلجتو « ةبئششلا لاطنإل « هرم 100000

 |طاب نع لاز رس لوط هناا ” يلا نار دال

 ءةجولا اذه لصح مل امكتحم ةعيمج ناكولف « قحلا ىلل مجرو

 ّصَنلاب الصاح ناك اهو « هيلع صيصنتلاب نوكي امنإ مكَحلانأل

 رظنو لمأت ىلا ُرقتشال
 ءمكَتملا ىلع المتشم ناك امنا نآرقلا نأ ةيناثلا ةدئافلا

 8 « امهنيب ْرْيَملا ىلا رظانلا وعدي كلذ نال ؛ هباشتملاو

 ةلذأو رابعا كا تلاد ناقل ا نافخ رح الا نع امعدملا

 قل ال ةميظع ةدئاف هذهو « لطابلاو قحلا نيب لوقعلا

 0000 تن نرتاا هاشلا ل رطل نكت 8 اقم
 ادق نط نمل قو « لقملا ةلدأل صاعر إلا

 ركحلاب لال ا ا ا رقابنا ةقلاعلاا ةدئاقلا

 فرعيو ءاماعلا ةعجارم ىلا وعدب هلاح اذه ام نإف « هباشتملاو

 ةدايز وه مهتداحتو ءاماعلا ةسلاو ؛ مهمهج نم كلذ ةياج



 ال

 راظن "لا هذه لعااولدعاأمل 1 220 ءةفصلاب

 لكامل قي املا ا

 ةفاش الاب ,ق ارقلاب لع نمطلا/ نم اةردقم ةيشماسا يل ١١
 رع اعا قاارتلاب ضوفلا 00 لصاخو ( هنم دوصقملا ىلا

 لالملا نيب ةقرفتلاو « ةيعرشلاماكحألا مهفيرعتو قلملا ةياده
 « ليحتسي امو « بجي امو هللا ىلع زوجي امب ميمالعإو « مارحلاو

 اعإ اذهو 2 00 عفانملاو 5 م. دصاقملا نم كلذ ريغ ىلا

 دق نكل « هرهاظ نم دارملا م بانك هلك ناك

 اه رهاولظ ف الخ اه دي ىلا 0 الا لع هلاتشا ركرقت
 لاعفالا ءاكحأب ١ ممالعإو قلل هادف تريلا نكت

 هيف درو اماف ء | 0 4ك نك بحي ناكل « ةيلمعلا

 راع ا ىلا ادق نرليل بم 0 نا لع لد ةياشتملا

 مكر فرقا م لضإ نم + لالا م ؛ لاّزلل « 8

 كلذل هحو لوا, ةتهحلا قمادلا تاكا قّرفلا 6 لالض

 هب اشتمل 7 بأ اطملا آلا

 الصاحب ركتلا هباتك ل محي مل ىلاعت هللا نأ ( تاوملاو )
 هطاخ امنإو ء اقلطم هباشتملا ةوج ىلع الو ؛ ماك لا ذيل

 1 هيد لال لاش اء ير هكاشل ل رع م 51



 ا

 _.(بللبرملا رم اوت اثكلا تسطع ليمن [ذ هلاح ا نلعان لف ايفان
 ءرخآلا ىلا امهدحأ امض مث « نيددع اوركَذ اذا مهناوهو

 ايلا 11 كالو زر ىلا, هللا كلتكذ نم دال

 6 3و رقع هل ىدليعا : لاق ا ذاق ةكللل دنا كلذ ناويكبلاو

 يل ا نك كلاب هلل لق م نودع ةانوثالو
 دارنا هيلع تلمتشا اع ةطاسإب مدعو دضاقملا هذين لهج
 0 ا فا كيد اذ وطفل ىلا نباتا لم ةيارقلا

 ءحاضيرالاب بيعملا نآلف اثلاث اأو « ءايبغألا ُرامْعألا اهمف

٠. 

 ميش

 "5 لا ملا ىلع هو انركذ دق ا
 ال هن إف « ةلماك ةرشع هلوق وه حاضيالاب ا نيا

 8010 0اس ال يرق كلاكلا كدا يف هينا
2 

 "كالا ةديلا كد دع ةرشلا 5 دوه نوكن نا امإ

 ولو ءاهميب قيررفتلا مدع ىلع ا !موصن ةاننعا لا

 زاوج موت «لاككلا فصو ريغ نم ةرشعلا فصو قلطأ
 ْ ىأ نر ا : لهألا ىلا ةدوعلا دنع امهسن لصفلا

 ىف مسن اذإف ) ىلاعت هلوقك « ىونعملا ديكأتلا ةهج ىلع اهب

 01 ا ناقل ةلرقو ( ةدجاو ةحفن نوعلا

 0 هيج ل د1 ا دل لك ناك اهإ ةدحولا رك 3 نِإف



0 

 هنوك ( نارقلا لع نعاظملا نم ةريثشع ةعباولا ةهأسا )

 ةثالا 20 : ( ىلا 1 هأ ك0 6 ةحتماولا روف احموم

 اف ( ةلماك هَ 55ه رشع 57 02 اذإ ة هيلو 0 ىف مان

 ا ةنالغلا نال داب ل جاتح ال ىلجوبف 51 اذه

 واخ ( 0 ةرشع تل هلوقف 7 ةلاع ال دادعأ ةرشع حى

 اذا م 8 عم نا 0 4: إف هلاح اذه امو «ةدئافلا ن

 «ةقيقدلا را رارس ا د كر 1 محز فيكف هلا ةلاملا هذه 6

 نوكيرأل مالكلا ىهلاح اذه اه ءةيررألا ىناعملا ه0 دكا
 ةيواتر 3 ل أع م

 ن لاف الو اان , ةنالثث جو أ ع قو فورا اح اواو )

 « ةغالبلاو ا ع 1 نم ٍنادصقم ن 1 اننلاو حاضر ايل |

 مالكلا ديزي امم ا كف نانلا غاماع لكن دقو

 نك ندودعم ناكل كك )َ هناك هل 0 1[

 ؛ ةغالبلا مقاوع لهج وهف هلاح اذه اف « هلئاذرو مالكلا تافا

 ىنعأ « عيدبلا عاون أنه نادودعم اضيأ امثو « ةحاصفلا نساحتو

 ءايشحو ايرغ ناكام نودعيو « حاضيرالاو نايبلا ىف ةغلابمل
 ان 4 ةحاصفلا نسال تأ الا مالكلا نمو « ين اهحنع هيف

 (زارطلا ) هب - م "جا



 را

 لا 1 امال اف و )ىلاعتهلوق امأف

 د رق 7 نأ لع امإ + اهرحا انف مق

 0 ا ا تسل( اكسب اعداخ اك دلهإ
 5 .0 ؛ةلاعال ا ىهو ؛ ةدارإالا

 (1):كالهرالا دعب سأبلا ءىجمب انك اهانكلهأ ةيرق نم

 « هلوصحو هعوقو دعل ا الاب 0 0 ند

 اا لا للا رب كدلعالا برأ ىف اَمإو
 رخآلا لع اههدحأ ميد زو هدو م + داو

 اهانكلهأ ٍهنارق نم مينلوق اذه لعوءامهسب بيرت ريغ نم

 0 ا هاك انا ءاهياع ةيرقأ نم 5 ان اهءا

 1 ةدحاو أ 000 تب اك ال تنرا أمسي لك

 0 كلا تش قارا طيير هنن قولا ىلإ تام

 00 الل را لاو فئاطالا ةذه نع واخ ال مركلا

 د الاخ ل تح ع ةيدألا رارسألاو « ةببارعرالا: نييناوقلا

 قئاقح ىلع هئاليتسا عم اهلثم َدخأ اهَدَحَأو هنم امط نطقت
 ثاملا ملعو قاعلا رع نيماعلا نذه

 سأيلا ءىجمب محلا نيبتف ديرب )١(



0200 22-- 

 سيترتلا ةوس(ن ارقلا ىلع نعاطملا ن.:ةرئشع ةثلاثلا ةهملا)

 مدقق( نيعتسأ كلاكإو ليسن كلاي لاقت هلوتك ادعو مظنلاو

 نإ هج ط1 اكسل هللا اكو ياعلألا ىلع ةدابعلا

 «لعفلا ىلع ؛ءدقتتلا | 57 نءو«فاطل هل عوت 3 امتسالا

 اماتكلهأ ةيْق نم "1و ) ىلاعت هلوقكو « هيلا ا

 اهءاج هب رق نم 'كو«ببترتلا ف ل د ًاهءاخ

 نر 0 نوكي ام قح نءو « اها 00

 هلاك يس د ؛بيجعلاءاظتن الا ىلع ةالصاح

 هزاجعإ ف دق

 مق اعإ هنأ 0 كانإز ىلاعت هلوق نع ( باوملاو )

 1 2 ناك مامهالا 00 نم 00 لع داع

 امن ةناعبالاو « مهتهج نم ةدابعلا نآل اهمّدق اذهلف « ةدابعلا

 طا هتيم ان 0 ىذلا لاك 5 0 م م

 نكي: ىذلا يال ء هللا ةيعلا كا رمل رد ار هاك

 تناك كلذ لجأ نأ « عش كر يو نإ هنعج ن م

 مد ناو 0 1 هجو نمو ظعأ ةدابعلا كدقتب ةبانعلا

 «هليصحتىلا عرشسأو بولطملا حاجنإ ىف لخدأ ناكامر ةليسولا



 م

 ةفلاخ ريغ نم ةداروالاو نيوكتلا ىف ىلاعت هللا سعأل ”دايقنالا

 ةحاصملا هد اجإ ىلإ ةيعادلا ٍلوصح دنع
 كر ف 0 اده امو 6

 « تاقولذملا نم نمل تأ كلا نم 10 اًماط 0

 ا

 ديجي هلو )لامن كلون امأوءنيوكتلاو ةدرارإالل دايقنالا ىنعأ

 يملا ضرتلاف ضرألا ىف دو تاومسلا ىف ْن

 ةعقاولا مالا نم هيف ذل املو و ل ةلذلاو عوضملا وه

 ةكيتكاملا ةيج ا اعل ا 2 000 ملا تك لع

 تاعتلا ةيجي لع لغم امإ ادع امو< سْنالاو نجلا «نبلقتلاو

 د الل ل ضيا نول :14باطللا ف

 هداحلإ ىف هيهاونو ال دايش الاو 2 الا وه اع "رجلا
 ها
0 - 

 هو

ام ال هنإف «باهذإو هقبرقتو « هنوكتو
 ت4 عم و «هرمأل مق

 نعاطملا هذه نم هنودروي اهف لوقلا اذكهو « 4 ل

 ىذلاو «دانرك د اموت لع ير «ةفئختسلا ىانملاو كك

 5 ةوادع ن م هيلع مام وه « كيت لا ن ءاطملا هده 0

 البا ملانودجي 02 ك1 قرر يقم هلع هاو مالسإالا

 امركتأ ى *+لا ةقين آل تار يسيسداو ةفيشرإا ا ىلا ميلهجلو

5 اذكهو 6 مولصاوح ا عسل و 6 موعابط
 درب منع هللا 

 لهجلا هو معلا لآبخ م ند «« هلا ذ دوعتف 6 هقفو



 د

 هده تدرو اذهلف ءبرنلا "هلل ىف "نيس ذلك هان نإ

 تلاع هيوم اراك ولو دك انا هيج لع تاو كلا

 نءاطملا مظعأ نم كلذ ناكسل « ممالكىف برعلا كاف
 نم هومعز ام نالطن ىلع لد «كلذ نعا اوتكس ل 5

 ريركتلاب نعطلا

 هتمضن ام ( نارقلا لع نعاطملا نم ةرشع ةيناثلا ةهجلا )

 نم نوكيف اهناربخ فالخن عم ا ا
 01 8 و١ لا ظلرتف اذلمل ءسيذاك آلا 17

 'ءيمجج سيل هنأ كلش الو ( اهنرَكَو اعط ضراالاو تارا

 سيل اع را كقف نو ها ا 1 10 سانلا

 تاومدلا فاه دجبد الو )ىلا ةلرقا | دكر

 (فروركسسم الا هو ةكناللاو ةباد نمنع
 هناا اَسإ لب ءىلاعت هلل دجااس ريغ سانا تك 0 ك0

 هريغل دحسل ل امو« اص ادحس ال ظ

 قئاسد نياملاع هام مادو اس لل
 تاكل ىف نشب رخل : خب ع نال كا مهيذكو ةدحالمل

 نأب «نيدلا نع مهلْيَمو قلخلا ءانغإ ىلا جرد « ىلاعت هللا

 3 ضرغلاف ممالسالا اماف 4 لورعشلا ال ثيح نم مولاي
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 هكا ك5 نهود ىلا ةهعض نم رفركتلا قو 0

 000010 تك روس فا ةطراو اهنإق ء نوعرفو نون

 اولاقف نارا نم عضاوم ىف تدرو امإف دياوعتعا يف

 لك ةحاصفلاىف اعلاب ناك امب قيلي الةدئافريغل ربركتلا اذه "نإ

 ركن 4.ف نكي | كلذ نم هومتلقام ىلع 1 لأ ولف تيا

 012 كال الف لوا اما ةفا ةكوأ نم تاولاز

 هللا نص لوسرلا+د ا 2 ةهج لع صصقلا ديف رد

 او دكت نم هيما ناك ام هل ةياهشلاو ليسو ةيلع

 خلو كيس فرك ليف « "سيقف تر“؟ اذيلف

 اذه امو« اهلي د سكن ادم اوفل صصقلا رّرك اإ هنإف

 ا نا الاننو ةقفلا ىف راركم نسيلف هلاع

 0 مه 0 مهو ا 1 ولالا لثع نايتالاب برعلا ىّدحت

 رّرك مَرَج الف « ىلاعت اة عقم 0 نايترالا

 هلال انإو « هتهج نم ليحتسم دي هنأ 0 صصقلا

 1 ع ردالا هيفا هتوحب قلشلاب ةقاتم تنتاك
 راكم نمو « ةنَسللا ضارغ 7 تع ارا تارازح

 ناسا رج آلا دك نإ در و اعإريركتلا" نآوه
 تس يه حسا د

 (نوملست زا الك نوملعت ؛ در 1 ” ماع ىف 196 )



 3 كتل

 م نإو «”حيصف هنأل هن” نمطم افرول للف كرار

 نارقلا ف ةدزلاو هيل املوقو ؛ ناو ام لطف « حصفأ ن 5

 ناساب ) هلوقل مهنغل ىلع دراو ”نآرقلاو + نئيرق ةنل نه تشيلو

 هنأل لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا موق مهلك ابرعلا : أنلق ( هموق

 ىف ةطراقإ ١ ماكل + شيرق ةغل ىف درت ل نإو ةزمملف : مهم

 مهنكل « شلرق هغل ىف - ةازممملا نأ لع .خ:برعلا عل

 دارا. مو امي نيمحولا ايلف أو روج تردلاو © ايديقت اناا

  ةيريسفتلا بتكلاب هيلعف ليصافتلا ىف اهرارسأ ىلع عالطالا

 نيملاعلا بر هل ديتساو نشل ناب أم اهف دج هناف

 ىلإ ةفاضإالاب نارقلا ىلع نعطلا نم ةرشع ةيداحلا ةهملا)

 (هيف ارركتم نوكي ام

 نارك نأ اهدا ار لع ية

 لاق هلوك نما يملا ةر وس ىف طدروا سلس ا يك

 00 ةروس ىف درو اكو (نآب 1 25

 ةروس ىف درو 3 ) ِرذَلَو ىباَذع ناك فيكف ) ىلاعت هلوق

 درو“ 15و ( نيّدكَسلل ركموي ليو ) ىلاعت هلوق نم تالسرملا

 هب َكَرْشإ نأ فتي ال هللا نإ ) ىلاعت هلوق نم ءاسنلا ةروسفف

 ءافللا ةهج نم ”ريركك اذهف (هأشب مل كِلَذ َنوُذ (م كو
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 مهل ىلع تادراو 10 كنشال. نا رقلاو « شيرق ةغل ىف

 نآسلب لإ لوسَو نم كس ايلئلارق للاجت نا ند

 ملسو هب هيلع هلل ص ها موق ةغل لع دراو ٌريغوهو ( هموق

 اكيد ال

 0 11: نيمو نم هوعز اع ( تاوطلو)

 |0000 وللا روكا ةسير ةيروجتلا نمراشلا
 ا ه0 دل فلات ام در وراد ف« ةمللا قءاعقاو ناك ام

 سياققم ىف هجو هل بلطلو ؛ هليوأت بجو ءاحصفلا ةهج نم
 يللا را لا لج ال هدر روج الو وحلا

 ٍفلاخلا هرعش ىف صيوَمْلا د نا دع قدرا لعاو كن

 01 نأ لح لاف كلذ ىف هلع 0 بارعرال رمان

 - 2117 اقاو هاك ٠١ لع كلذ ادق ارت نأ مكيلعو

 « هيلع برعلل نعاطملا مظنعَأ نم ناكل « اومز م ان ناكول

 هيف .اوملتي ملاّماف « ةيلاعلا ةخللا ”لهأ هيلع امل افلاخم هنوكسل

 « لاح هيف َنَعْطَمال هنأو ةغللا قباط دق هنأ ىلع كلذ لد اعيش
 تايب 1 هيف ةيب رعلا ةعأل انلق ( نار ايلا ناداه نإ)

 اوُركمو ) هلوقو « نحللا نم هومتممز ام هجرت 1

 هللا« ني رق ةغل ف نكي ل ها انلق ( 1



 هج معو ةرج

 ناكو هيلع لمح احر دجَو نإف : وحلا ىلع نيينعملا 0

 .بجو اححَرم دن ملْنإو « ىلاعت هلل دوصقم َريغ حوجرملا

 ءاسرلا رونو ناز ةنزكين رشا فكي فات الانعزال
 انآ لمح وك فاح تالا فاتكشلا فمضو نادي

 الإ 3 لع ةلاد ا كح ل هلوتو ”قانملا ىلإ ارم

 ناك نإ : انلق « ةضقانملا للع ىنعملا كلذ ض رام ا

 وه لاك ةندلا نو دويصملاف د كلر كى اههف لقعلل
 هيلع لد ايف نكملا ”ةضرامم نع هل نال : لسا 01
 ىف هانركّدام ىلع هيف "ألا ناك "كح هيف لقعال نكي مل نإو
 2 رك ! هجو الف « ةفلتخلا ريسافتلا <>

 هناا هيلا ان كفا ىلع ن :رمطلا يق هرتكاعلا ةيلمارر

 نإ ) ىلاعت 1 1 1 ٍهجوأ نه كلذو ( ةيبرعلا

 ا 6 3 ا أ نذل هه 50 هيف سايقلاو ( نار حاس ناذه

 ارق مالو را اش ا 9 هلوقف | 0

 ةدملا نلف اغلا ام امو نشل ند علا ا

 ةحوو « شيرق ةغل نم نسلو < لام هلا تاي ةدراو

 ةدرأو ريغ ةنالثلا روم لإ دكه يري ه 0 اع 9

 (زارطلا) . 050-22



 ل

 ءىشلا كلذ ىلع !هئلالد نم نع دايو 6 اهل ثكذيو « ىرخأ
 9 ,الاو ديقعتلا ةءاغ ىف هنأ لع ةلاد اهلك روما هذ هو

 اضعل هضعل ضقنا

 8 ا 2 6 نارثلا لآ ةودروا ام ( تاؤحلاو )

 اد او قئاقلا نيفمست ال «ناكلا ةناغق

 ظ ٍ هلق 2 ا. تانرلا تالكشم

 دق : انلق « ةموهفم ريغ روسلا لئاوا ىف ىتلا فورملا هلوق

 0 1 ان[ دك اهوحو ايف ءاماثلا كذ

 كلذ ريغل امو « ن ارقلاب ىّدحُت ن 3 اوت اي درو

 ت1 2ك 1 ها رل الارلا تكف ناد 5 نم

 رو خلا ةلوقعمريغ اهنوك نع اهجارخإ ىف هجو الا هذه

 : انلق هاك تاركا او راعحا نب رسفملا 0

 ع كد نوك نا امإما 1 0 ةفلتخلا ئيسافتلا

 «هيلع مهقافتال الا 1 در عل وه عملا كلذ نوكتف ا ءءدخلاو

 مداكلا لح زوج نمف ءهيلإ اال نكي  نإو

 ناوتف ا 2 ل رد هن اذ: ةسورفم الكل ع كرتشملا

 ايي تلطت هن اذ تلذا وتوج ب نمو « اذه لغ نيدوصتتم



 2 ظ

 (هقصو ىةيظقانملاب نارقلا لع نسطلا سال ل

 نرف « ةضقانملا نه ابلبق ل ةفلاخم ىهو هذه ىف هولاقام لصاحو

 ةهج نم هذهو « هانعم ةهج نم مهممز لع هيف ةضقانملا كال

 « نايبلاب يركلا هّباتك فصو ىلاعت هللا نأ كلذو « هفصو

 :نكلو )ىلاعت هلوق ىف رونلابو ( ءْئث ا نايت ) لاق ثيح

 'ءانلضفو ) لامن ةلوق ىف ديما نسا فال

 ) تاصأ "ع 40/1 تمكحأ "باتك] ىلاعت لوقو, ( اليبعت
 ديقعل الو هيف سن :3 ال هنأ ىلع ةلادلا تايألا ن هم كلذ ريغ لا

 0 نأ بحيف ؛ كلذ فالخ ىلع هانب 1 دقو ؛ ةلئاخلا ف

 لت رفا كلل انلق انو ؛ ىلاعت هللا مالك

 يش درفلا نم رولا لئاوأ ىف ىلا فورا ند

 (رلآ )وحن ةثاثلاو ( نط )و ( ح )وحن ةانثلاو ( ن)و ( ق)

 وحن ةيسافاو ( صملا )و ( رملا ) وحن ةيعابرلاو (ملا)و
 نلف انامل ابوتم نازل وطنا سال سلا
 ةايظع ًابارطتما ةضايالا نيف قدوس راما ن رسقلا 1

 مطققلا 0 , نونكمتي الو نخاع دوم 1

 دك 08 1 هادع امف .حدقلاو ) داو ريل

 د 1 ءىدلا كلف ما ءامش لع ةلاد ل هبف



 3 دل -

 ضقانب ام عرشلا يف درو اذإف « هيلا حيبقلا :ةبسن نع ههيزتت

 0102 لكملا اهفاوم نوكي ام لع هان وأت تح ء لثملا ةدعاف

 تلك تك كر ع عنا تملا هيلع لد امو. ءةلمع رهاوظلا هذه

 هحضوت و هانرك ذ ام دي ْوِب ءالمتحم نوكي ام ىلع لمتحم لا ”ليزنت
 يه وركت هنأ امإ ”ابلاح وا ال ةياقعلا نيعااولا نأ

 ًأطملا يا مزل 2 ل ريغ ا ةءاطخخال

 نول مظفلا نكع ال هناا ءءانيلك ةيعمسلا روما لا

 نمضتي لصألا ىف ح'دقلاف « لقعلاب الإ َةَحْح ةنسلاو باتكلا

 مالكلا لمت 'لوقتف ىناثلا ناكن إو « عرفلا ىف حّدقلا ةلاحال

 ةيقتلا ةلجألا لهو 2 رهارلعلا هذه عجور ردا 5

 قلم علاوات امرا اذإف « لمتحم ٌريغ املولدم ريغ ىلإ

 ' هامل اذه 0 ليسملا ناقل فرستلا نم ىحأ لمملا

 0 بحيلو « ةبن ا هاوظلا نع ضقانتلا ب ىف فاك

 |0001 ايلوملاو ءاهابخت لع ةن| لك ليو اًمأف هلل

 اهل درفأ دقو < لبو ط .هيف مالكلاف «ةضقانتملا ىالا رهاوظ

 ىف ىثيثرطلا ريرحنلا ملاعلا خيشلا امير ا كنف يك املا

 اهاربإ نع كلذ عاف هنأت 3
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 نحال را منع ال فالتخالا اا
 كلذ قو. لَسزلاو ةكفالملا ةنسلأ لع ءانسلا نمسالزان هنزك
 هلل دبجلاو هولاق ام نالطن

 ةشئانلا ررهظن: نارفلا لع نسلعلا نه ةيضاقلا ةيملا

 نع هتاذل هيزثتلا تايآ نإف « هلمأت نمل ”رهاظ اذهو ( هيف

 وهو 8 ىش ةلك ريل ) ىلا هل

 ىلاعت هلوقك هيبشتلا تايآ اهضقانت ( يصل ”عيمّسلا

 ( نآتطوسبم هاد لب ) ىلاعت هلوقو (كير ةحب ير

 قلع ) ىلاعت هلوفو ((كليز .كاجو) قامت هاوقكا هيما تلا
 ىلاعت هلوق لثم ىف يلا 'تايا اذكهو ( ىوتّسا شرما

 ءاشَي نأ الإ 8 اش (مو ) ىلاعت هلوقو ( هنت لك قلاخ)

 ضفاتت (ن را :كف ا "لاول: لاقت كرر 31

 'لظتيال هللا نإ ) ىلاعت هل اوقك حئابقلا قاع ابطل

 اح كر ”ملظي ال دارو ماما كالا

 3 هاوظىف ةضقانتملا اال نم كلذ

 ىلع لد دق لقعلا ناهرب نة ودرلا انه( تاوطرو

 ىلع لدو , تانكسملا ةبءاشم نع هتاذاىف لات هللا 1



 دل عرس

 اهف سيو « اقلطم فالتخالا مدع ىلع الا لد لةبآلا نآلف
 00 نر و رماولا لك نم تالخبالا مدع لع ”ةلآلد
 ؛هوجولا ضعب نم فالتخالا مدع ىلع اهلمح انكل « هوجولا

 عيمج نم هل ا 1 تامل ىف تدادعللا مدعو هو

 لا 0 اكلا ناذ و تكلا ربا نع دع اهب.« هوجولا

 ىف همالكق ب ال نأ « هلوط لثم اي اك م

 ا لك نوت لف قفتم مظلو ٍدحاو دح ىلع ةحاصفلا

 ءنارقلا فالك ءأادساف 27 0 قو اح 8 صاوملا ضعل

 نسحو « ةحاصفلاو ةغاليلا ىف ةدحاو ةقبرط ىلع 0 هناف

 فالتخالا عوقر راسن ان الف الام اًمأوءقاسن الا ةدوجو ماظنت الا

 5-00 هنكلو؛ةفلتخملا نارقلا 2 0 امكهنف

 00 هيلع هللا لض لوسرلا نع ثيدحلا ىف ءاج اذهلو

 5 دق لك ترعب ةعبس لع تاومس عبس نم 'ن ارقلا
 ةا ا هاا وح الإ هدهو فاك فاح

 ماا 211 اوعي لقتل ياوتم ناك اه اهنم 0

 نم لضاخ هلكو دا الاب 207 كك ام و ةدعسلا
1 40 00 

 4 زوو ا حولا نم هدخاو 2« ”لب ربح كير لزتو 6 ارا هه>
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 ىف ”فلتخم ىنعملاو « ةروسكم نو ةرانو « ةحوتفم نوكت

 ا 5-5 1و + ا 0-0 انت كلرنو كلذ

 0 قع 0 «ىرتو : 0 ب ءافلا مضل

 ءىرقو ةيلعافلا ىلع ( برلا ) ) عفرب (كبر عيطت همسلا له

 تافالتخالا هذبف«ةيلوعفملا لع هبصنب )كَ 58 'عيطت ف له)

 اذه هيف عقو جا يدل وكلا رقلا ناك ولك هله 0

 ذة هلا ريغ دنع نم ناكولو ) ىلاعت هلوقل «فالتخالا

 ءءانلا وهنا لع ” 15 فول مدعف ًاريثك ًاالتخا هيف

 هنع هيف بجيف«هانرك ذ اك َدجُو دقو ؛ هيي فالملا و

 واو وان ذأ اتا توا دك نا ايلا

 نأ ىلاعت هللا ةهج نم سيل هنأ ىلع الاد نوكي امنإ فالملا

 دقو 2 ( اقالتخا هيف اودحو مل هللا دنع نم ناكولو ) لاقوت

 مزمي الف ( اقالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناكولو ) لاق
 لئاقلا لاقرولااك دكا دنع نا نوكم ال نا :

 هنوك مدع كرم مزلي ال هناف ء تول ناكل ًاداّوَس اذه ناكول

 نم مزلي الف « هيف نحنام اذكبف ء اول نوكي ال نأ ًاداوس

 اينامث اأو « ىلاعت هللا ةهج نم نوكي ال نأ فالتخالا عوقو
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 0 دلل ا راسم نايف ) هالرقو ( ١ وييشاف) :لذن

 00210 اا اوفطفلفا ١) ةءارقو ( ةراحلطلاك ىف ) لد

 ( كلم ) لدب ( نيّدلا موب كلام ) ةءارقو ( نبيع

 بيرت ىف اهنناثو لباقى قداتخالا مما كلذ وبغ: ىلا

 ( ةنكسلاو هلل مهيلع تبرْض ) ىلاعت هلوقتك ةلخافلا

 0 ) ءىرقو ( ةلذلاو ةنكسملا مهللع ْتَبِرُس ) 'ئرقو
 ا 01 تاكد ددلل كر (تودلاب لل ةركس

 (مدآ )مفرب ( تالك بر نم م3 1ىَقلتف ) ىلاعت هلوقو ( قحلاب
 اذاف (تالك) عفر ( تاكو نم مدآ ىقلدف ) كن رو

 «”ةلعاف 0 601 اهو 6 3 تالك) عفر

 ةدايزلا اهلاثو « رخؤم هّريغو ًامدقم تناك( مدا ) مفر اذاو

 و مهسفنا نأ نسل دا نك لربك

 ءاَرَو نم كتودان نيذلا نإ )ىلاعت لاقو( مد 0 0

 0 1 ومالا مهراك أ م الا

 (تأ راسااو نوقر اًنسلاو) ىلاعت هلوقو( ىتن 00 ءأ نوعسأو سن

 ف ل رك تالا تاس نم عم اعاضنارو

 3 ا ءىرقو ىضاملا ظفل ىلع
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 ةزانمريغ نت تونملا وه ىرطا لان 2 ا
 مصل «رخآآلا ريغ امهدحأ ناكول هن ال ءراتخملا وهو ءامهني
 فزع عرش دن ةموالتالا ذاك وصلا عقلا كوخ

 ات وأ ء'ايناوبصا كيوت الو ( نملاذلا ضر هن طخ الخ
 هل هحو ال اذه افرح 01 تل

 اك توصلا ريغ فرط :لاق نم دحر ع ىلإ ةتيك اناا

 , قالا هلع سدا ىلإ 2 ا
 : ةهبشلا هذه نم هانرك ذ اموه امل ةلاقملا هذه يف ببسلاو

 ِتا ريغ هنإف مكوملا نادإب ى الا نإف اذه ىلعو

 نإ ى سلو ء توصلا نود فرملاب ٌزاحعِرالا نوكيف < فرطاب
 ّ 207 كل ليس لوقا اذه ىلع ةهبشلا نع باوجلا

 هلا ام نوك اه باولو .ةالا1 1
 قيفوتلا هللابو

 (هظافلأأ ىلا ةفاضإالاب نارقلا ف نعطلا نم ةعئاسلا ةهملا)

 نش ف.ايلوأ 2 ةطرإ هو لك و 1

 ولا لآل 0 وكسنو 0 ا

 ( هللا رك ىلإ اوضْماف ) ةءارقو ( نوعلا ) لدب ( شوفنَملا

 (زارطلا) -- هه م



 ا

 د تاور ةلماطلا تارحألا كغ ديز تاويل ىف

 دعف نارثلا ارق نم لك نأ نم انضرغ لصح كلذ ررقت اذاو

 لاح ارجعم نوك. الف هلثع ا

 000 ل فل را اما ع ناعوت وم( تاوملاو)
 ا نأ ةرورضلاب رلعأ انف ا .كيكر مالكلا

 2 1 كلذ كى ) 01 لاقوأ 2 0 0 هلا

 01 اعل ووو اضيق د1 راغب ِ اهأشنأ مث ؛مالكلا

 ء«بطللاو « دئاصقلاو ,؛ لئاسرل كلتل هلءارق نوكت ال هنإف

 نوكي امو « ايلغاق ىلا ةفاضم ىه امنإو ا : ناينثإ

 ءادتب الا نود « ءاذتحالا ةهجرىلع نوكي اعإف ”ىراقلا ةهج نم

 ءاح صقلاو راظنلان 39 0-2 تلف أل هال دهرا ءانكإ يالاو

 0 م يلا ىلو لا ةفاضالاف « ناتفاضإ إ مالكلل نولوش ا

 0 « ةيقيقحلا ةفاضرالا ىه هذهو 50 ا دكا

 لاق نم لك اا جو تاو هظفح نمل 0

 لزاتو بيبح ىَرْكَو نم كبتاقت
 0 "وحف لوختللا ْنَ ىوللا طقسا

 ال ل ال ل تال انسرانم نوكم ال
 اذهو « ابلئاقل ءاذتحالا .ةهج ىلع اهم ءاج اعإ لب « ةديصقلا



 د07

 ام مهمالف الّوأ امأ ء نيرءآل اضيأ دساف اذهو « الاخ هيلع
 "لهما هقفتوف لاحتسلا نم نك نأ ب المات انه اودغا
 رابع رك را فدك اهني يك ل

 ةيراعلا لع ةيطقلا يضر ١ هيرغ ا فدا سل
 انأ تف اينامث امأو « ةلالدلا ةماقإ نم اهمف دب الف ء ةرو رضلاب

 020 0 مالكلا ىف بذكلا هيلع ليحتسي هنأ انملس
 هو رشو هو مالكلا ف انذاك وك 1

 ريرقت ىف مهل ةديصلا امه ناكسملا نامت دءان 1

 بحجعلاس يلو ؛ داسفلا نم أامههفام تفرع دقو «ىلاعت هللا 1

 امن[ ون ءاقكك لا روم الا ىرته داوبإ ىف ةيرمشالا انك
 'لجرلا هنأ عم كلذ لثم هداريإ ىف بيطملا نبا نم ”بجعلا

 هناصاغم ىف رحبتلاو مالكلا لع قئاقد ىلع ىلوتلاو مهيف

 ( هلثع ىتأ دق هناب نآرقلا لع نعطلا نم ةسداسشلا هللا )
 عيمجو ة سلا رمززؤس ا 6 5 ةلاقملا هذ_ه لصاحو

 : ريل نارك هاك ملاح انهو فا ا رف « نارقلا

 ةرورضلاب لأ ان ال  هلقع ىنأدقف هأرق نملك نإ : انفك 5

 اموال يللا ياللا ار لا الا مالكلل نعمل هنأ

 ةلضاطلا تا دنع ا ورضلاب ملعلو « اهناعم ةافرال ةعوضوملا



 د

 000 كت قي الاد دما درو 5 اهو لاعما

 لدتا امل“ هان درو امل !هدروأ تيطخلا نبا نأ الولو «ةناطفلا

 ص كولا قوش 11 ةناسو 4 1 رلاو فعضلا نه هيلع

 ادحدلاو ء ةقدص لع رجلا ةلالد لع لسو هيعمل

 هيلعهللا لص لوسرلا قدصنذإف« لوقلاب قيدصتلا ماقم مئاق

 لدن امنإ هانإ هللا 53مل هللا 1 دصلا نم تافتسم سو

 ا ل ل كك تاو فقدم لع
 قيددصت نم مزلي.ال اال رك و الام هيد نم مزلب م

 ا 11 داس ريفا دكللذ نوك ءريغ انم دحاولا

 0 ملسو هيلع هللا لمص لوسرلا قدصل معلا نذاف « انيلع

 معلا لع هللا قدصل معلا فتقو واف « ىلاعل هللا قدح ملعلا لع

 لاح 3 ا مز ملسو هيلع هللا لص لوسرلا قدصن

 هاذ دل

 ( ىناثلا كلسلا )

 ةدككل امتنا ( هيفحب ”مكاق ىلاعت هللا مالك 0

 ريغ نم م ٌقفَو لع نيستلاب موق هدا ع, ئنفتلا مالكلا ف

 لا ا را ل لا لع هللا ناك ايفو ةفلاخ
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 نذراف نارقلا قدصل 'عطقش م دكا هللا لعانو و وولا 0

 قدصب, معلا لصحيل ىلاعت هللا قدص ىلع ةلالدلا نم دال
 مما نم ىهو « ةدعاقلا هذه ناب نم اوغرش مل منو « نارقلا

 ةيعرشلا ماكح ألا ىلع ةجح هنوكو نارقلا قدص ىلع دعاوقلا

 مولعلا نم هنمضت ام ةعصو ةينبدلا راس الاو

 هللا قدص ىلع لدن ىذلا تأ هودروأ امع ( اولعاو )

 هللا. نأ اوايماجو ب ,ةكلحأ نعاوق 0 2 مرعب كال

 نا هيعاذ ع ا تذكللا هيلع زوج ال” يكح لا

 : هن هتلايه صلخو ءاةحاطاو ليل اره تن
 ىلاعت هللا هلحفن“ال نأ اذه لع حيف ءاهحتتت املاع هنوك رهو

 هلال نأ لف ان دع نإف «ةحيبقلا روءالا رئاس ىف هلوقن ا«

 وه اذهو « ةئكملا ةدعاق رب رقت نم هانرك ذ اموه « ع 0

 «بجاو لكب لالخرالا نعو حيبق لك نع هب.زنت ىف لصألا

 ناكل سم ”قداص هللا نأ ىلع مبلف ةيرعشألا امأف

00 

 0 راسو هيلع هللا لس نسل
 سس 1 ِِء :

 دلك يو كذبا نوك نع زبخاو « هقدصل ءاضقلا سخيف



 د

 ءهنع ثْرحع داو ءنارقلاب «"نطاسشلاو؛ لاو ةدالاو

 ندا. ةقسراعع ل 10 ترفوتل مواعع نما كلد ناكواف

 "10 211 داق ناكر ىفلا نع زعتعلا ىلإ بسن نم

 ا لاا قمار م هنابثإ 3 ال

 «مهنم ةءاربلاو مهنعلب كا نطاشلا ةعلاتم نع عت ناك هنأ

 ” ل الاو براشلاو ؛ ع اطلاق مهتسالم ن 2 رو

 1 0اس طر لاو نا وع نارقللا لعافلا ناك ولف

 37 مهل نءللاو علا هرأو ء مك هنوادع ةدش ف 0

 ءلسو هيلع هللا ىلص دمت دب لع رول ىذلا نارقلا 3 اهسماخو

 باتتك "لك ىف كلذ زامل « هومتز 5 ”نملا ىلا هذانسإ زاجول
 0 اللا كادت نركب نأ «هنينمت هلأ قاسنإ لك لعد

 ذل لأ هر ل مقل هذه ىف مزل, اذه دنعو « نك لببق

 ىدك اذهو «نارقلاف هورك ذاملثا اهلئاق ىلا ةفاشمنوكت

 01 ل4 2 لاعوهو ةيرورضلا رمال ىف كيكسشتلا ىلا
 (قدصلا ةهج نه نعطلاو ضارتعالا نه ةسماخلا ةهملا )

 ةيح ةنوكل داري .اغإ ةتنارقلا نر هيل داع لل صاعو

 , اقدص و ملقا عم الإ ا تاتو 1

 «هرتخ ف ا ىلاعل هللا أ غلا ىلع لع جوت 4قدصلا لعلاو



 0 لل

 ءابذاك ةّوبنلا عدم ناكو « كلذ ىلع كان دعاسول انأ امنوأ
 ىلا :ئضق الل. يدكللد ل درع سلا نأ لاما دنا ل ل
 نذل « مهنيد لاخلا ىف مهيلع سييلتلاو « قلملاب لالتمإلا

 لع هيلا طلاس نأ زوج ال ىلاغت هللا نإف « ةنام ةكبشلا
 دركي نأ زال كلذ انزّوجول نأ أهمن انو « 0 اننكمال ٍهجو

 ىرخو «ايلك كوله الاو_ همر 0 ١
 هذه نم دحاَوا ةلئالا رومألا نم كلذ ريغو رحبلا ىف كلفلا

 ههنا 8 هر ورسلاب مولعم كلذ فالخو «تاالامحالا

 ع ةيوب ىف حدقلا ىف ب غلا ا ةلمت تن كول هوحملا

 .هاوعدلا ةللط ق6 امن 1ع مهصارح « ةرورض مولعملا نم 0

 ايتذلطنا ىلع لد : تالاتجالا هذه نم ايش اورك 00
 0 كلذو  لييصقت اهبنما ىناثلا ةحافلا سطل

 57 0 فاك كاما د 0 انااا

 نما وعتاب الم ناكاذإن هدرا ىت الاوه لسو هيا اع هللا

 هنأ اهناثو ؛ هداسفب ءاضقلا بجو ؛ رملا اذه عفدي لاح

 « عمسلاب الا «نيطايشلاو«ةكمالملاو نا تابئإ ىلا قيررط ال

 تبان نوكي. ال اك نارقلاو ةّوبنلا ىف 'نعطلا حصي 55

 ) رمحألا قلذا عيجج 00 ايملانو « اهيموبت دعل الإ



١ 0 

 ىف ةلاتملا هذه اوت اعإ و «هومز 5 ناعم ةسخ ىلع هرصقلاضيأ

 1 1 خو مالكا ةيهام د الا

 00000 1 4. ةيطتملا تاويمألا ةذملرباغم هلأ
 مالكلان وكل طب اذإف«داحتالاو دّدعتلاب هيف اولاق اذه لج الف
 ان اس او ءدسلا لن هيلع ني ام لطلاء ادععاو ىعبم
 ادحاو نعم ناك اذإإ هللا مالك تأ هةلاقملا هذه نالطن ىلع
 10 01 رك نأو «وددع لقش فيك مهمعز ىلع

 نيب عمج اذه ىفو ايبا ءادنو . ةاعدو ايو و الا

 هاو هنإ ع نم ا الوفم 0 الف « نيضيقتلا

 «ادّدعتم نوكي تالك سمح هنإ ثيح نمو « هدّدعت ل قعي الف

 هولاقام لطبف «لاخ وهو د دعتم ريغ ا رك

 00000001 4 ا طل نت ةحارلا ةهللا
 00 شدوا رزق اذإ ةجح هنوك ميقتسي اِإ نآرقلا ا

 '0000 لي را ىلإ ةاقلا نوكي نا نئاطلا نمو.« ىلاعت هللا

 الف نيطايشلاوا « ”نملا 'ضعب وأ ؛ ةكمالملا ضع 0
 لامحالا اذه نالطن دعب الا ةحح هنوك مقتس

 نر 121 1 ال اذه نم نورك داع ( تاوحلاو )

 ةثالث هجوأ نم كلذو «ىلاججإ امهم لوالا هجولا «نيهجو ىلع



 0 و7

 0م ىلاعلا هللا مالك 5 ل و 7 0 نم

 وي «ربخو ءءادنو ؛ ءاعدو ء ىو 10 0 ةسمخ 0 ىلا

 نيهجولا نيذه ىف وهو « مهنمىتئارفسيالا 7 ىلا نعى

 ها 0 م ا ناك اذإ ا لاح هتل الد لهل

 ل ةهفلوألا !هذنشأ لغ نوكل الا نحاول كلا

 ةسخلا هحو 07 ىلا اددعتم ناك نإو ضقانتلا ن م اف

 اجو الا دعه و هرصخ لع هل لذا ذإ كاملا 2

 دعل الإ ةيعرشلا ءاكح ألا لع الاد داما نر 0 0 'نذإف

 اذهف تلالد تاطن احم امم اهم ال «نيعدلا ندمت لا

 هن لالدتسالا ىلع نعاطملا مظعأ 0

 ةلوقعمو مالكلا ةيهام نأ انرّرق دق انأ ( باوملاو )

 نأو « كلذ لع ةدايز ريغ نم ةفطقلا "تاو لا 000
 ع

 ءايشألا تايهام 0 6 انا ادهاش « ةفلتخحم ريغ ةتقيقح

 مالا 36 اذ[و ءاغلاو دهاشلا راتعاب هما ال 1

 1 0 مالكلا نإ : لاق ن : هر قعم الف هأنلق ام اف

 ا هذه ن ٠ لكل نوكي نأ بجي لب ا

 هحو الو 6 2 لسا هقيصح 0 هحو 2 )ً هيلع 2

 (زارطلا ) - هه سم مج



 ا

 .عيجو ب الا ول, فالطا 2 اغار 2 ف رتألا كده

 ىلع نوقفتم ممِإف « هيبالكلاو « هيراجنلا نم ةريِجملا فر

 هذه رياغم *ىبث ىلاعت هللا مالك نأ اذه ىلع اومحزو « همدق

 : موق لصاحو « مدقلاب هوفصوو ةعطقملا تاوصاللاو تقرا

 مالكا نا اذاف ء تاذلاب مكاق مدق ىنعم مالكلا 1

 ل و راف او هو دسالا هقهل نم هاتفصو ام
 ةرجملا تافبط عيمجنيب و اننيب فالللا نذاف ء ةلاغإل هودح

 ام ”قملا ناكناف « مالكلا ةيهام ىلا دَنُْم نارقلا مدق ىف

 عيبجو « "ثّدحم ”نارقلاف ةعطقملا فرح ألا هذه هن أن م : هانلف
 نم ىولاق ام مالكلا : ةقيقح ا أنردق نإو 4 نلاغل هللا مالك

 تاخد هيلع دلع تماق اذا همدق عنك : ل تاذلاب ةئاق ةفص 0

 وه مالكلا لوم ل لع ناهربلا مايق وأ رارقالا عم 7

 ل١ 2 لاسيلع همدتب لوغلل ليبس الف ةعطقلا فزجألا مدع

0 : 

 لا ةردشلالا رثك [ كهذ ( نعطلا نم ةئلاثلا ةهملا )
 ظ 2 ”دحاو نعم هنأو هدتلعتم ريغ“ 0 لاح هللا مالكنأ

 حو ء دعَوو تارذو 7 ا دا ا

 ا معذو « مالكلا ىف ةفنلتخلا هحو ل نم كلذ ريغ ىلا



 هةر 2

 هك اعدق ناك اتسم كل 11 ال دق ىلاعت هلل مالك نأ لع

 مالعلا وو 8 ماكحألا نم ءىث هنم دجو الو « ةدئاف ديفي ول

 اذا فوك هذه ا كا انكم اعإ

 اعدق ناك اذ ذإف « ضعل ىلع هضعل ءدقت لك م ادق ناك

 هيف نوكي الو هب مستحي نأ نكميال ةدئافلا نع انرع ا

 هب جاجتحالا لطب همّدق زوج امبف ةلالد

 ةسيقح نايكي وهااقإ ءالؤه هدروأب امعب ( باوطللاو)
 ةمطقملا فرحالاو تاوصالا هذه هنأ ررقت اذإف « مالكلا

 1 قوتسلا ناس ٠ ضم ثواحلا ةزكمأف
 ”ىجب ِتاقوأب ثدحلا لع دقتملاو « هيلع ةريغ مدقتلا اة

 ىلع باس نوكي أ مدقلا قَح نم نال. هدم

 ا داع هم دقتل ناك اذإف « هل ةءاهنال اع ثداوحلا

 تاروص اللاو يل كدوررالا هذه نارك فركاك دان ملعأو

 ءالعلا زاوط كلف كتودللا ةرامآ رورطلا تدع يس

 ا را لك در نسف | ابل كفو ؛ اهلع

 ثَدحت ىلاءت هللا مالك نإ : انلق اذبلف « هيلع ليلدو ثودملا

 « ةدايز ريغ نم تاوصألا هذه وه مالكلا لوقعم ناك ال

 ثودح ىف اننوفلاخي ال مهنِإف « قّرفلا عيمج لاح دكه



 ا

 فن اذهلو « مالكلا ةقيقح لقعت ملء فرحألا هذهب رملا
 هدرا قطنلا مدعل ا اكو املك اسم ا ةياتكلا

 لا يسار ّالاهذه ميطقت نا فن نيل
 سيل ام ىلع مالكلا قالطإ نأو « امالكمالكلا نوكىف

 ىسش ىف لئاقلا 'لوش 5 زاجلا ةهج ىلع ناك امنإ « ةفصلا هذبم

 نمو« مالكلا دعم امال دف ارك دلع كرف ف ء مالك

 « مالكلا ةيهام مهف نع لّرْمم هنإف فرحألا هذه مهف. ال

 هناف مالكلا ةيهام ىف ملكت نم عيج نأ هانر 000 1

 الو ١ عافت كا ررصاالا 4 4 رم مادا اهزك ذاع سال

 اال دسار هاو هدشللا لها: هند الا هانم ةموظتملا

 ؛مالكلاب 00 ناكن م م جريغو نايصو رع |او « نابلا مْ ل

 تكمل هذه نم ,م هانركذ أم الا هتيه ام قدر ال هناف

 6 00 0 رك د قو 50 هذهو

 دلال رطأ# الف « هته ام مبف ىف د اهو اش كوم

 كلذ ىوس مهم
 لصاحو « ةّدحالملا « 'مَدَقلا ثيح نم ( ةيناثلا ةهجلا )

 هنو معز دق نيماسملا نم ةلبقلا لهأ ضع 3 وه هولاق ام

 اوقفنا دق مهنإف « مهناقبط ىلع ةيرعشالا مث ءالؤهو ءاعدق



 د

 0 |!ب 'مجرملا نوكي نأ انو «منمىئالقابلا ىضاقلا ب 0

 نحال ار ةيملكتملا يهو « ىلاعت هللا ةلاح ىلا

 كهل هذهو « ةيلا اا طك تانك 0 هلام

 ىلا مالكلا ل مجرما نوكي نأ اًمِإو ؛ دنع ةدساف

 ةلاتملا او وه كرك ةماعلا تاوصألاو ُظ رحألا هذه

 داجبإ لبق ة مالكا هب ةيهام ص م ١ ا 77 دب زلا 3

 اذكه قؤدءا ةتهاكت ناوصتنو نكن 2 فرخ ل

 نأ امإو 4 فورطاو هتاومالل ؟كينباح عادلا لك
 يل اا ارو دخل نأ: مالكملا ةقيف داو

 ةقيقح 00 5 ا + حضو دق اف 0 معن هزاربإ

 ىف مالكلا ن 0 م ةطاحرالا نم دب الف ؛ ةلكشم مالكلا

 غرف مو « هتيهام رّوصن عرف هولا لع 20 يما

 كالذ نم

 ازرق اذ انا وه + كلذ نم هردرؤل امه( كاو اور

 'مطاقلا ”ناهربلاو ءابلك ب بهاذملا هذه تلطب مالكلا ةيهام

 كود 5 4 ةعطقملا فرخ لا هذه وه مالكلا 3

 ةدعلام يا ركل نان خام وه مالكلا هم اي

 نسا نع الرواف ترحل واحاول "لوط ا
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 حتتفا امل هناف ءاهتجبيردو ةيآلا ةمادقموه اهراثا "نسا
 ا[ راحجالا ةيدلا ةصقلا هذه ق مالكا
 ءفاضملا نم سفن اا فلوق نق ءادنلا فرح 3

 راصتخالا ىلع مالكلا 01 ل نا نضر اا طرا رمش

 | مرسلا اع رك ذب تك او «لاج لاو راضتخالاب هبقع
 هلل ”دجللاو اهيلع انهن ىتلا رشعلا ىتارملا كلت نم امهءارو

 ( عبارلا لصفلا 0

 ( اهنع باوجلاو نارقلا ىلعاهنومعزي ىتلا نعاطملا داربا ىف )

 تاضارتعا ىلاعت هللا مالك ىف انل نيفلاخملل رداع

 نم ناكاّمل «هتلالد لاطنإو هلاطنإ كلذب نوموُرَي َنءاطَمو

 3 د للف « هقاخ ىلع هللا ججح مظعأ
 ظ 00 نم هيف مهنعاطمو ؛ هيف هاا

 ©0000 | هةقيقح تح نم ( لوألا ةعلا)
 لآ و لالا واج سيبلو « ىلاعت هللا مالك فت ارقتلا 0

 ”مئاف ىعم هنأ ىلا هتقيقح عجْرملا نوكي نأ امإ « هتيه ام

 ا 50 وه م ةيملكتملا ةنادل بجوم ىلاعت هنأد

 اذه ملا 1 راَجتلاو « ىئئارفسرالاك ةيرمشألا



 ب هاو اد

 نازاو ايش 1 ل 1 ا 1 530 0

 0 شن لغتشا

 كلن اذ ءزييقلا بصن ىف ”ليصفتلاو ”لامجرالا يناثلا ةهملا

 | ا )م هنءقر اذ |! انلاع ملا نك بيش ) تبصأ اذا

 هريغ نود ةغلامملا ل نم تح ف ا 6 0 بت”اش لعتشا

 - هنإ مث «ةغلابملا ةدافرال « بيش هلوق ريكتت ةئلاثلا ةمجلا
 ةلهتاء ابك ارا لمعان سر

 نان 2ك قد ىلا هنإ مث اا مظعلا ( نهو هلوق لع

 مث ءهسفن ىلإ هتفاضإ ىف هلا صاصتخالل ةدارإو لاحال

 امهسي 7 ماا ظفاب 0 ا لع ةيناثلا ةاجا فطع

 «قروملا رمثملا قايسلا اذه ىلإ رظناف؛ ةمئالملاو ثدراعلا

 ل ا 0 ل قوملا ا 2 اذه ةداوحو

 ةغالام |ار اثإ لجأ ن ءيمم 6 ليصفا هدعلا لامجو حال 5 ا 6 ةاج

 رهوجؤهو ؛ 0 6 نه 0 و ىلا يا ىح

 5 0 ةغالب 5 ز ا ماظنو ةالا

 تحّتفت ىح فئاطللا هذه ماك أ َقتف ىذلا نأ رعاو
 ست ع 7 0 صح 24 /

 50 سر 37 2-0 ا 000 17 ١ .٠

 تكتدس دلو 7 امانفا قرص انو اماصغا صد أعنو ءاهراهز ا رارز



 ا

 نم ؛ماظعلا ْتَنَهو ىنِإ لاق هنأك ( ةسداسلا ةجردلا )

 ءارعالل نإ دك م 00 هس لإ ا 6 ىلدب

 أه ريغ ةلمجل ةامجا هده 50 3 5 هلاك اضاصتخاو

 4 3 ماظعلا تدعو كل لاق دن اك (.ةعلا ايل ةحردلا (

 نهّولا كك كعمل 0 | را ؛ماظعلا عمجو 4 نادل 0 كلف

 أمف ةلوخدا ماظعلل

 « مظعلا دارفإ ىلا ماظملا منج كرت ( ةنماثلا ةجردلا )

 قم ملتعلا نهو ىنإ 8 لاف هدارفإب 2

 "1 ةلوقك ىو ء ةقيقللا كت ( ةنساتلا ةجردلا )

 أ راجل نأ ملع ام 5 ها
 « ةقيقحلا 0 0

 ةلمجم ةلبا هذه 53 3 0 ةغالبلا ىف ا 0

 أهريغ ىرخا

 ف هل ىلا زامل ع لدع كي 1 ) ةريثاعلا ةحردلا (

 نمو « زاجلا نساحم نم ىهو ( اهش ئسأرلا لمتشاو 0

 ثاللث تاهح ٠ نم ترهظ دق مقال و ءةعاللا تارم 3

 ةدافإال 8 لا لاعجك الا د انسإ 5 01 ةهذلا

 1 : لاقول ام فالخي ظ ل عيمج لامتشلا 4 وعش
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 ىف اهر دم [ذحلو ءهلاكي ةيساتم

 « سفتلا ,مضهو ,لاملا ةمالم نم اهيفامل هتصق لأ
 هدب وو هأنر 5 دام دك .ةبدويعلا دن ١ 0 اتتفاوءاه راغصتساو

 ) ىرمع انددف هنإ براب « لاق هن 1 ةيناثلا ةجرادلا )

 فعضلا ىلع 0 رمعلا ءاضقتنا نان ىبابش مايأ 986

 رولا رع كالا ١ ألا ءاضقنا نال , ةلاع ال ةخيسملا
 تراس لع دج نإ مث « سا آرل بيشو فعضلاو ءاتفلا, ىلا

 اين ةليضإت رك هرم لا ريرختا ل
 أهدعل نوح

 ةخوخيشلا ْنِإف تش دق لاق هنأك ( ةثلاثلا ةجردلا )
 ىف بسلا ىه دال ؛ سارا يشوب نينا تح ل
 ةلاحم ال كلذ

 هلعج « ىندب ”ءاظع ْتَنَهَو لاق هن أك( ةعبارلا ةجردلا )
 هذه تكررت مث « همدج ةقرو « هلاح فْمْص نع ةبانك

 نم الصخن كك 0 1 ن

 « ىتدب ”ءاظع ْتََهَو أ لاق هنأك (ةسالا ةجردلا) ٠

 ىر ” 6 هيلع مالكلا ءانب ًادتيملا مق 0 ةنلاف تلكم ا

 (زارطلا) همم مج
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 عالطالاو لييختلا دوْرع كَرَصِ ل نأ تدّرأ اذإو

 ةلغ ءانكز ةصق 2 يقتل لامجإالا فئاطل ىلع

 بر لاق ) ىلاعت هلوق ىو, ركاب 0 فقو « مالسلا

 "لك دج كنف ( 0 دال لقفاو نم "هظمعلا ( نَعَو ىنإ

 ا « فئاطل ىلع ىوتحت اهنالكن م ةلك لك لب اهنم ةلج
 امع- الضف ا 0 فخ ديلا نبارقلا اف

 « ةيلاجالا فئاطللا كلن ريرق ىف مالكلاو ؛ كلذ ءارو

 مالكلا ٌدح 0 ل هام أ رارس دل را او

 ا ا لاجالا بارع نم يس نا داما

 ءانإ ةأيسو هب لإ "اظن هيلع اه اي لم ع ا .

 علام ةدحلاو 0 تاجرد كلذ نم هدرو ا ل

 ”يمرلا سنا طا ةجرد ًاهدعل ,«لاجالا ن هم ظح

 ىلع هوظنملا 6 هيلع يقع اهاوعل هلال نكي تح

 ماع نا اهتغالب ميمتت : ىف اعقاو راصو « ماظن ٍنسحأ

 لالا د علا د كاف تيفخلا ةادخ والا ةعصلا

 ند وهو 00 عيطتسي ال ىتح لاذلاو هكا باطخو

 ةمظعلاو لالجال رغاصّتلان ا انوع لا راو ةخوخيشلا مزاو

 كر دفا ظعو «ءايربكلا ماقم ىف توصلا ضفخ



 هد ةاؤه

 0 | .قيعأ نيبو هنبي يا داكلا لز

 دقو © نيثمترلا نب اطتلوتم-ناك اهئارو. © تيكرتلاو كبل أتلا

 ةنسل الا تالسأ قفانكتتم ركل ةووحلاب ظفألا" كيوي

 اوي ناعما حطس لع قلق الون اينعرادنا رع ات

 هيلع ةدايز ريغ نم هانعم 0 قد « ةعلاط 5 0-0

 هنأ تافصلا هذه ضئاقنب هنومذب دقو « هنع تاصقن الو

 اذا ناطنلا: ل سل كتبتما هديل أو كاد
 او هل ودلقلا لازلنا كمان ينس تحمر ديف هناك ف ا

 م11 نكمل هفؤل ردك وق هلو ةديئاف ريغ نم لوذلا

 نأ بف ناقل ىلا "نضل ارز يارا لا
 كيه لا“ نيس ظنا نوكشتالو* ”ناذ الا "لا

 دقو « نذِإ الب ندا ىلا نكد هناك د كاين ومال

 لهو 5 كر نع ًاديعل تردسلا لارا 0 هلكت وهلا

 : *ةدفانلا رع لع را و ام رئاس اذ

 "دوج لمايباذللا طاع لع [اح 5000 0

 لع و كاك( ن“ هرد هالف ٠ دكا لك ًاىلع هيف

 هاريغ عدوب مام عدوأو . باطلا مماوج مَّسو ةكملا مولع

 ةةلضبملا ارسال( قئاقدو ل اج الا قئاقح نم ةل املا كينكلا لل



 د

 'عألا رك ا" لح 41 تعثو اذا ةحيلطن دعو ل

 ا يول طانل 0 دّرحم ىلا اعجار ةغالبلاو ةحاصفلا ىف

 ف الخ امنا 5 ) عضاوملا دواخل بسحل كلذ فلتخا

 د مظعأ 00 تدلل ؛لدللاو  ةييقتلاو « ةرابتجالا

 ىناعملا ىلع اهتل الد رابتعاب كلذك تناكامإ و ٠ اهخلب أو ةحاصفلا

 نيهجو ىلع ةلالدلا تراصف ٠ اهظافنل ار ابتعاب ال

 11 اك ةنهو ةسمو ةلالد لو الا ةجيولا

 املالدو «ةيونعم ل اور كر ( بك ةعلجفلاو
 ماع نأ ةهجنم ناّيلقع امو «مازتل الأب وأ نمضتلاب ام

 كلت 2 همزالا ام ىلإ ظفللا موهفم نم نهذلا دا وع

 ا ْ « موهفملا ءزج ىلع ًةلالد نوكت نام ةيزالمل

 د هذا مل الاف موبفملا ب لانه“ كم لعب ةلاللد

 نإ مث « مزاوللا نم اعيجج امهو « ةيجراخلا ةلالدلا وه ىناثلاو

 نف ءةديس نوكت ةراتو:« ةبيرق نوكت ةرات مزاوللا كلن

 نك ١ امجف « ةيينكا رطل ىتاغملا ةيدأت "سم كلذ لجأ
 مسا اذه لج الف ) ل 7 ديرب 3 رأنو « ضعل نم

 انك ا 0 5 مظعو ةغالبلا قاطن
 ارو ةقْؤف ا ًازجعم راصىتح هتغالب ىف مالكا ردق الع



 هوس دج

 اذه 5 اننا انما فرت < الع ”قفتم ةيونعملا دصاقملاو

 دعو اكل هملاو الرقم نوكأ قاف دوه تل

 لولا هلت هلو فق ا رملي
 دافعمار :ءاضرقل انك هيف هات ال نم ردفلا

 ,ةيمالكسلا ثحابللب قيلي امن « ةدعاقلا هذه لثم ىلع مالكا
 و ةلبملا ىف انل ا سفن : نإو « ةشردللا 0

 لعزدعملا ةلالد ةيفيك هيف كد الا 0

 نيفلاذلا كو كت نع هيف 'بيجلو 26 ٠ ىلع رهظ نم 0

 ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ف 2 ةشدلاف « ىلاعت هللا 3 ةنوعع

 ( هيبنت )
 لصح هلج ال ىذلا هجولا ىف مالكا ةمتاخ هلمجي

 الا هيكل سم ع نأ معا « ذاجعإلا
 « مالكلا رئاس نم 'هريغ اهب ”صتخم لىتلا ايازملاو نساحلا كلت

 ف1 1 مولا مل الفلا زيملا عسر نا ن1

 ةدوش وأ.« ةسولا اينام لك ابل ال ناك الا

 3 0 دسأف وهو « ”ماوقأ كلذ ىلا بهذ دقو « اهنع

 3 تسنو اذ ةفضت قؤكك دف ةدحاولا ةيلكشلا 06
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 نارقلا بنك ىف عقو امنإ فالتخالا نواف اناا الم

 0 مقبل اف نب انا تكاقدلا والعم

 رودص ىف اعومت ناك اعإو رو هيلع هللا 1 لوسرلا مايأ

 هيلع هللا لص لوسرلا دعب ناك امن هلعاف هيك اًمأف « لاجرلا

 دعب ترثك تناك دق فحاسللا نإف اذهو ء لسو
 لكك 2 هوواللا ايف عقو اًملف ءلسو هيلع هللا اص كوسا

 دك 1 انك اهرعا ند شام هفالعا قا( نآوتع)

 اجل و 11 لا م
 هبتشا هنع هللا ىذر دوعسم نبا نأوه عنارلا لاؤسلا

 ولف «الوا نارقلا نم نه له « نانذّوعملاو ةحافلا هيلع

 ةيلعا نستلم ال ناكل ةطاطما وه زا>عرالا ىف هجولا ناك

 كا دان

 رككك انووتستنا نا و نم هاوحو

 نم اهب لأ ليربج نأو « ظوفحلا حوللا نم تلزن اهنوك
 يسلمو ايتك ركنا اع وءىناغملاه دبع ”نازق' نيفءءامنلا

 "1 ا ا اع الاول علا "هه لع تادزاؤ نع لاقو

 اذهل اهدورول ان ارق نكي لو « ىتاعملا نم هانركذ اب ان ارق

 © دانلا ىلإ قود نسل ع ادع شوا د ضاختا ةيتنفقلا



 ا

 هلو اك هايتي لع ل الع يس كل ا
 "قلعت اهل نكي مل نإو « هتدص ىلع ةلادلا تازجعملا رئاس ىف

 ءريسيلا ماعطلا نم « ريثكلا قالا ماعطإك «دابعلا رودقع

 تازجعملا نم كلذ ريغ ىلا « هعباصأ نّيِب نم ءامل لعوب

 مالسلاو ةالصلا هيلع هل ةرهابلا
 اومتها امل مهنع هللا ىضر ةباحصلا نآوه ثلاثلا لاؤسلا

 نوبلطي اوناكو لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دعب ن آرقلا عنج
 ىوارلا ناك نإف « مهنم اهظفح نك 1 الاوء ةبالا

 مل ةلادعلا روهشم ريغ ناك 'نإو « هنم اهوليق ةلادعلا روهشم

 ةزاخعإ ىف هجولا ناكولف يةنسي تباذ لعراوتلاعو «هنعا ع
 . ناكو مالكلا رئاس نع ازيمتم ناكل «متمعز 5 ةحاصفلاوه
 هحو نأ لع ةلالد اذه ىفو « زييقلا نم رهظي ال ءلاوسلا جول

 ةحاصملا نوت هر ةزاطتعا

 لوسرلا نا سن ال اندلف الذل نأ # ندهجم م نام

 لب « اعومج نارقلا نكي لو ىلاعت هَل افون لسو هيلع هللا لص

 ةياورلا هذهو « لي ريح هج نأ دعب آلا مالسلا هيلع تام ام
 ةزونس زك ل الب لق ادي : ايت ال نع
 كم دولا ( لاغنألا ةرولا رخا ىف اهوتبنأ ) َةَعاَرب



 كك ل

 « هقدصىلع الاد هلوك للعلا اذهو « لاح ”لكب دابعلل رودقم

 الا ال وك ارطنا# الطلاب لع اليلدأ هنوكر رقت“ دقو
 ةحاصفلا وه

 ةحاصفلاوه هزاحعإ ىف هجولا 3 انررق دق نأ هناوجو

 إ هتداعإىف ممطمال اع 1 منا عم ةغالبلاو

 ةلالد هل ناك ال هز أحعإ ىف اهجو ةاطفلا ةرئاك و 0

 ارودقم ناكفإتا ملظنل نإف هي اةيادع ةةانلك ء قدصلا لع

 اذو ءانل 1 د دكا جو لع عقب دق هنكل ءانل

 لاحتسا دقو« مولعلا لح نع اعفلاو هراثل رز وادم معلا نإف

 هعوقو ليحتسي هجو ىلع ةعقاو تناك مل «دابعلل ةرودقم 25
 نوعلرملا 0 ءانل, رودقف كارو نإف «دانعلاعّوح ف

 رو لع اسقو امل اهبكل ع ةكرطلا ينح نم تناك إو
 ا 5 لاحت هللا لعاب لالدتسالا راج ةابعلا لغ ؛ذعتأ

 0 فيات ظنلا ليبق نم تناكنإ و اهنإف « ةغالبلا لاح
 0 ذعتب هجو لع عقو الك كسل: انل رودقم

 لك لش © ةمللا هذه نم قالصلا لع اليلد ناك« انتهج

 ما ل 1 ل لاو نارقلا نأ هانرك د ام عوجب
 نوك عم ىلاعت هللا ةهج نم عوقولاب اًصتخم هنوكل الا كاذ امو



2 

 ءابئاعصأ لوقت كةفرّصلا لب « ةحاصفلاىه هْزاَجَعِإ ىف هجولا

 ىف هجولا ناكول هنإ :انلق اماو « ةحاصفلا ريغ .رخآ هجو وأ

 ةلالدلا ن الف ؛ قدصلا لع ةلالد ةيف ناكامَل ةحاصفلا هزاجعإ

 لا كاخ هللا ةكب يعل هدوم قل ك6 | معانإ ان قدصلا ىلع

 'عجرملا ةحاصفلا 0 ةهج نم ةحاصفلل ةلعاف نبل ىلع هنأ

 1 مجر 30001 10 هل ا

 الئ اةرودقم اك ةانضلخو < هبل 12 مالكسلا ةقباطم

 نم دل زل نذاف 1 واصلح راييعالا دوك نأ ك0

 0 06 1 ةردقب اقلعتم زا>عاالا هجو نوكي نأ

 تنال 7 ا قدصل قوت

 نك” قالض ىلع ةلالد هيف هر هل اف « هتهج نم 7

 اذهو « قدصلا ىلع ةلالد هيف نإ :انلق امِإَو « هيلع رهظ

 لع لد الا رجا "نم نارلا نرف ءدراتتإ ندمت

 ةجو تر اكو اف « هيلع هللا تاواص ةعيرشلا ىحاص قذص

 رم ىلع ةلالد 0 مم ةحاصفلا وه هزاحعإ

 هجو ىلع مالكلا ماظتتا ىلا امهب 'مجرملا ةغالبلاو ةحاصفلا

 وهو اللا مظنلا هوحو نم جو نم أمو ) ةيلع لد رم ال صوصخ

 (زارطلا ). 7وزياح م عج



 را

 ةناغال دح ىلع تارلكلا هذه كي لالش رافال ل

 مثزحع 3 نيد مو ”فالملا عجرب اذه ىلاف « هقوف

 ؛مالكلاىف نصوصخملا فيلأتلا ادع 5 مدع ةهج نمزاك امِإ

 معلا مهيف قلخم مل ىلاعت ةلرإ تارطا اذه لصاخ لاق ال

 ؛ اردت مالكا نوت افلا جاتح ىذلا فيل تلا ماكحإب

 هللا نوه مهب .هذم لصاح ناف ؛ ةفرصلا لها ةلاقع لوق اذهو

 مولعلا مهنع كيك ذا ا عادلا ع 1

 ةلاقملا هذه ميز دق م رة ئراعلل ىلع نورد 0 لاى

 ”دياف اذه لوهان لل ءهنم متررف اهف م معقو دقف « 0

 اهنأو ءهّدْعبو نجلا لبق مولعلا هذهل نومداع مهني لوقت انإف

 مهم لاحتسا اذبلف تاقو الا نم تقو ىف مك ةلصاح ريغ

 سلا را لاهم ترام )د ىو ءاتو رق 6 نارقلا ةضرامت
 يلق ل مهعم ةلصاح تناك فيلأتلا مولع نأ مدنع نإف

 اذبلف « هريرقت م 5 اهابإا مهبساس ىلاعت هللا :نكل « زِجّْصلا

 هولاق امل امل اح هانرك ذم ناك

 نولا ىف هحولا .ىه ةحاجصتلا تناكول:ىاثلا لاؤنلا

 هللا لص لوسرلا قدص ىلع ةلالد ةيف ناك امل ًارجعم نارقلا

 نوكيال نأ بجيف « هقدص ىلع الاد هنوكر رقت دقو ليو ع



 ا

 : *|| ماكحإب اع 2 0 نا 4 عاشإألا 8 ةئيه

 نمش كنزا رمل امداع ناك نمو « عادا ىلا
 هيلا جاتحت ام ْزَرْحأ دق امهن» ٍدحاو ”لكتف « هتباتك نق

 ءِدّيلاو ء ساطْقلاو « ةاَوددلاو « ماقلاكت ال الا ند ةءاتكلا

 نع اهدحا ريمشإ مو 4 ةياتكلاىف ل 6 0 كلذ ريغو

 لاح اذكهو « فيلأتلا ماكحإب معلا نم هانرك ةءاع الا لخلل

 لوصأ نم نوتكمتم مهلكم منإف « تاعانصلاو فّرلا لهأ
 « تايضفلاو تايبه ذلل ةعاتصلاك ءاهلا جاتح اموتافاتللا

 هانركذ أَم قف 10 اعإ ممواش نإف 6 جايردلا هكا

 لع كتل زاو داق فلا الل هقدر لاذ اذه اتت اذاني

 فيل اتا 5 لع نورداقو 4 ةعوضوملا مكلا هده تادرفم

 نزف « قل الك نك نواف رع 1 تاكا مولا

 , زجنملا وهو « باحع هلا 4 هيلع ةدايز ا فيل اعلا نم

 اده لعو ) ازدعم صلو 6 كالذ نع 50 صقشتت ّك كنمو

 هده ع ماكحإب 0 0 ههد ند ناك اعإ دحعملا قولا

 ةردتلا ل وكلمل لهوا لع دق اوكا كسل لا

 نم 0 ناكام ما 4 د نكي م اللا نم عون لع

 ةانرك ذ ام عومج نم لصف ؛ هل نيكلام اونوكي مل فيلاتلا
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 1 1 و ةب الغلا 0 هذه ند هانرك ذ أم عومجع

 ادحأ ىدحادحأ نأ « ةيداعما دامالاو ةينامل ةنمزألا ٍِظ

 دعا الو «ةبوححم هايل ع هلاّكشاب 0 هرعش ةقر ممم

 ْق م ا وعل نأ لع 1 تلالو اذه كو 0

 ف نارتلا علم فبحيف 6 00 ل لع وه اعإ معلا

 رب رق ماعو“ انقر 0 ل كلذفو 6 هيلع ةقلطملا تاكا

 اهنع لاصفنالاو اهملع ةلئسالا دارباب ةلالدلا هذه
 زاحعإ هحو نأ مز 21 يل 0 لوألا نوح كل

 هذه ٌلصاحو « مظنلاو 6 ةغاليلاو « هج اضملا وه اعإ كاي ملا

 1 ماكلا 0 0 يل 0006

 0 ند "لك 01 كش 3 6 ا

 برعلا ناكل ا م نك ولف 4 ان لع داق وبف

 وسل هزادعإ هحو درا 0 7 ةضراعملا لع نيرداق

 تا فلا د ل اا
7 

 0 وهو« ةدعاق كج دعلا ا اعا ه.اوجو

 قوت ا 00-0 ١ ربا نوايعلا نيب تفافلا

 ىقاسحتا لع املي زتتو فورحلا نيب فيل اتلا ماكحإب ملعلا ةهح نم

 نواطملا وه [نهو-



 + ةهم 5

 هارب كنف )2 قايسلا نسحو مظنلا 0 ةغلاعلا ةضالنا

 هنسحأو ماظن تأ ىلع (موظنم مولعلا هذه نم هانركذ اهف

 هانيع دا أم لع :ناهولاو 4 زاحعالا ىف هولا ص هدبف ا

 لك دار ئ ذياب كلا ىتلا تالا نأ ره كدانأ
 كيف , مهنا ع ههح نود ةهج“ دحت يدق ءل قالطرالا ةهج

 مظنلا ةدوج الو « ةحاصفلاب ال ةغالبلاب ال « ما دحت هنأ أهمف

 هلاتفال لوف ةيشلا ومالا لع انتم 0 الأ قالا

 راشأ ٍِ 4 باجعلاو ىساحملا هيلو «قئاقدلاو زلال لع

 ) هلثع : لاق اماو 6 حلا ا و ءىش 0

 5 برعلا نإ م « قالط الاء ع رودل رشعل و « ةروسلو

 بولطملا وه م اولاق الوءكلذ فمي دحت كيري مع هومهفتسا اق

 وك نوكلي نا بجوف تلد ا 00 َْق

 ةرّرقملا تقاداعلا 07 1 نم ملع دق ال الا هل هجو ال كلذ نع

 هأنرك ذ اع الا عقب ال هنأ مولعم كلذ ىف سمألا نأ مرهظأ نيب

 نم مولعملا نإف؛ « مظنلاو 0 ةداوحو ةح ةحاصفلاو ةغالبلا نم

 ف لبا مالكلاو لئاس رلا لهاو « ءابطخلااو ءا رعشلا لاح

 مهضعل ىدح اذا مهنأ « ةعمتجمل لفاحملاو ؛ةدوبشملا ةيدن الا

 الل| ما دعت مال هناف ةلاَسروأ .؛ةيطخوا هس لسا ١



 ا 0

 هجولا وه اذهو « اهلصاوفو « تايالا ىدانم فو « ةروس لك

 ةنوععب هيف لوقلا حضونس 15 نآرقلل زاجعرالا هجو ىف ديدسلا
 ىذلا هجولا ىف سهاذملا نم هركذ اندر ام اذهف « ىلاعت هلل

 مملك قلخلل "0 نار تلا را هلع ذل

 ( ا كلا )

 ( ليواقالا هذه نم راتخللا نايب ىف )

 ا 1 هلع لوم كلذ قا هزات ىذلاو

 | دال يشل ناجل اوي رع قبذلا .ةعاتشلا هذه

 صاوخ ىلع كلذ ىف اولّوع مهنإف ءرمأقلا مئيسلاو ىلعملا حذتلا
 زاجعرالا ىف هجولا ىه ةنالث

 0 0 لع هظافل أ ىف ة ةحاصفلا ىلوالا ةصاخلا

 اهنأك اهيلع ىرجت ةنسل الا ىلع ةفيفخ « لققثلاو « ديقعتلا نع
 هدول ورع انس ةقر لا غلللا

 برعم ىلا ةفاضرالاب ىناعملا ىف ةغالبلا ةيناثلا ةصاخلا

 ا لأ مارال فول ربخو « ةصق لك قآسمو ؛ 1 1

 ةللغا تاليف .ةاكاتيفو « ظعاو اا نساحمو ؛ ديعولا عاونأو

 : ايس غلب أ ىلع ةقوسسم اهنإ « ةين ارقلا مولعلا



 0 ا

 ناف « اها اذهف ءامهنود نم زاحءزالاب ادرفنم 01

 لاح 1 نكي ل هتحاصفو هتغالب نع درشا وأ قا ملل

 ( عساتلا بهذملا (

 هذه عوم وه اما هزاحعإ هجو نإ : لاق نم بهذم

 هب صتخوه الا ليواقالا هّده نم لوق الف « ابلكر ومالا

 ,ثدساف اذهو « اهلك اهعومي هزاجعإ ىف هجولا انلعج مَرَج الف

 ه>و الف « مهمالك اننيَزو 5 ةفرّصلا لها ىأر انلطأ دق نإ

 نَم لوق انلطبأ دق انإف ءاذكهو ءزادعالا هوجو نم هّدعل

 00 رابخ الا ىلع هلاهشا هزاحعإ ىف هجولا نأ معز

 الف « ليوواقالا رتاس نم هريغو بواسالا لها لوق انلطلاو

 ل ومالا نا زاحعرالا هوجو ىف ةدودعم ن 0 نأ زوجي

 نمو « ةحيحصلا ءاكح الل ًاللع نوكت نأ زوحيال ةلطابلا
 امهف هيف نيتاصاح اتناكاذإ ةغالبلاو ةحاصفلا نآوهو ناثث هجو

 امين اجخريغ ديل هجر الك نام 0

 ( رشاعلا سهذلا )

 ايازملا نم هتّمضت اموه امنِإ هزاجعإ ىف هجولا نوكي نأ
 6 ميتاولخاو لا عاملا قتال مئادبلاو ةرهاظلا

 : ال



 0 ا

 ,ىب

 000 لل ةطاقلاا ناتعأ ءاردعم راض رهن ق4 اطش قف

 ااا د رع كش اهذلا اذه نا يط تلاغو

 ( نماثلا بهذملا (

 دا و 6 00 هزاحعإ ىف هحولا نأ عز 3 57

 مالكلا رئاس نيب نسيه ريع ىذلا ةحولاوه لاو ةمظن 5

 نإف « مظنلاب كالا ودير ام ممل لام اما 0

 ّق اغيلب نا نأ ريغ نم دل وه همظن ا هن مين

 زاحعرالا نإف 4 ا 3 ةلعانلا ف أحيصف الو 6 هنثاعم

 هنأ 0 10 11 نارا لك ىلإ ةفاتعتالاب هل لماع

 مظنلاب ةفاصتخا 3 0 4 ةحاصفلاو ةغالبلاب 0

 0 كراع را ناك اذين 4 ككاو 'كدعأ

 نك مظنلا ناسحي هك ىنعأ 0 َّ 4 اذه لثم نإف

 00 0 نإف اضنأو 6 ةحاصفلاو ةغالنلا ىل.:ن.سح

 ”ظنلا وكي له: لوقت انإف 0 : امد  دا الو القع ” لا

 57 | 4 هيلا ةءاطاب ةغالملا >7 عم زاجعالا ْق هو

 0. ”نكلو « ليجوبف لو الأب اولاق .ن ف « اعمود نم اهجو

 هنإ :اولاق نإو «هيلا امهومضي ملو هذحو مظنلا ىلع هورّصق



 دع خا

 كلذ .ادع امو ء اهحيرصو اهرهاظل ىلاعت هلل ةينادحولا تابنإ

 الأ ميو رمل سانا امإ هلا ولذا ىلاعملا نم

 نمر هن طاح نق اك سا نك
 "لقي ال ناك نإ و ؛هريغ نيبو هنبب ةقرفت الف«مالكتلا رئاس

 ةلطأب .ىعو ؛.ةيبشلا روم الار كل دك رك ١

 انهه هانركذ ام عومجج نم لص « اهب لاق نم ىلع هانفلسأ ام

 هزاجعإ ىف اهجو ىناعملاو رارس الا ىلعهتلالد لعمل هجو ال هنا
 خرشلا هق تستو امو : لضسا دذهج فهل كراش 0

 ازجعم هنوك ىف اهجو هاعجو هصاصتخال هجو الف

 ) عباسلا بهذملا

 رسفو « ةغالبلا وه هزاجعإ ىف هجولا نأ معز نم لوق
 « لصفلاو : هييثقلاو , ةراغتسالا هوجو لع قلاب ان ا

 ىلا « راهظوالاو « راهضوالاو « ريخأتلاو « مدقتلاو « لصولاو

 اصف راص هلآ مورك ذا ”اودارأ نإ ءالوهو و ثلا
 اضتخعو « هيناعم ىلإ ةفاضرالاب اميلي و ءةلئارتلا ىلا ةفاسلا

 5 جدع هحلضوتس © هيلع را 000 ل2 ماج مظنلاب
 «هظافلأ نود هيناعمىلا ةفاضإالاب غيل هنأ اودارأ نإو «راتخلا

 (زارطلا)



00 

 ( ”نسدانسلا بهذملا )

 ىلع هلامشا 0 زاجعإإلا ىف هجولا نأ معز نم لوق

 0 م ال ىتلا قئاقدلاو رارسألا ةنمضتو قئاتلل

 00 ا 1 2 الاخاء رهدلا ةعو لع
 ء هيف لصاج دي هلاح اذه ام”نإف « مالكلا نم هريغ فالخم

 ك1 2 نبال اضنآ دساف اذنه ؛ هزاحعإ هجو ناك اذبلف

 د رفا روكج نأ زاحعر الا هجو ىف لصألا نآلف الّوأ

 ةلصلخا هذه نم هومتركذ امو « 'هريغ هيف هكراشي ال هن ًازيمتم

 0 كا م قر اناره ةلامو نم اهناف

 ن« نإ « هراصتخاو ١'( هصئبق ىف ىّتتعاو ةيمالسرإلا مواعلا

 نم اهطبنتسيو تقو لك ىف دئاوفلا ا لازب ال هدعل

 لاو ةيلوم الا تكيلا ىف كلذ ىرن اك هحارصو هطاقلا

 امكسمالا ناك اذاو « مالسالا مولع رئاسو « ةيبقفلاو ةينبدلا

 نالف ينام اأو «هب نولوشب الهو اهزاجعرإ كملا بجو ان

 ةنأ لع ) ىلاعت هلوقو (دحاَو لِ كئلإو ١ لات ةلزق

 ىف ةحيرص (َحأ ُهّللا وه لق ) ىلاعت هلوقو (ةّملا الإ هلِإ ل
 هعمج ىف )١(



 5 نواف وأ اماكن ال سلف اذهب

 :لئابترلاو © نطيخاو .. نعشلا ف دفعت نع لاخا ىلا

 هومز امكسعألا ناكول هن الف اناث 0 ظ ب ايل

 ىف ىراَوَجلا 4 نءو) ىلاعت 0 نيب لاخلا قرتشب ل

 2 01 0 0 نإ مالع الكيبل

 5 0 ٍرابَص 5 )تاي كلذ ىف نإ هربظ ىلع

 : لآق 5 لوقا نينو (ريثك ن .ع ا فعلو 0 نوهت ىلإ

 فييرا نا ان اقاءاءاملا لع 5 الا تامالملا ' ظعأ

 ىلع دكتف عبرا 0 ا وأ ءا 0 00 بوبه

 نا لاو لا نارا اهكالهإ ديرب وأ «هربظ

 10 نال ناكف « ديقعتلا نع "لاس ةضراعملا نه

 0 ةءارتلاو ةفلا ف ا بال اضراعم م

 مهب ال نأ مزلب 3 رثبلا# هجو نمو « ديقعتلاو لقثلا

 لوق نيبو ا صاصقلا ىف كلو ) ) ىلاعت .هلوق نيب ”توافت

 نع ةماللا ىف امين امبك ارتشال ( لتقلل ىفث | ”لتقلا ) تريلا

 "كساف هلق لقثثلا



 ب مورا

 ل لع لا ةلالدلا .ةناقإ قم هيف دما للا اووُط

 مل و « ةلوبقع ا ايت حيت# ةلاقملا اذ ها لاق

 كلذ اولعفش

 ( منار بهذلا )

 ومالا لع هلاتسا راجع ألا قف هحرلا نأ معز نم لوق

 د ا ا ا 1 ل فالخ ةسيغلا

 5 'ارقلا عيمجلا عقاو ىدحتلا 0 لقت عامجرالا ن الف

 ءىث اهيف سيل لاثمالا رئاسو باد الاو مكسحلا نأ 'مولعملاو

 نوكي ال نأ ةلاقملا هذه ىلع مزن ناكف « ةيبيغلا روم ألا نم

 مظعأ نوداو ةيلاغنام ناكاف (ناخاخاورع كلا وهو اودع

 نأ مهقح نم ناكف « هتضراعم ىلع مهردق 6 ىف برعلل

 ا دكر وارق راسن نوت هم انإ : اولوق

 ادب ل املفا+ ةييسلا" رود 8000 5 ام ىلع

 ةلاقملا هذه نالطن ىلع لد كلذ

 ردع

 ) ضمانا بهذملا (

 ا « ةحاصفلا اوه ز زاحع 0 ف هحولا نأ مذ نم لو

 0 لوق لثم ىف لصأ املا ديقعتلا ع نع هظافل / :ةيذاطولا 4 اعلا



 دل سويب

20020757 
 معأ هللاو ةلانثملا هذه نالطن ىلع لد اممم دب توافتلا عقو

 ( تلاثلا بهذملا (

 اق ع هواخ وه امنا هزاجعإ ل ميز نم لوق

 نا لعأ ةقعتم عامجوالا ن الف ا مآ« 1 ”كيِباف ديكو

 ىدجوب دقو « ن ارقلا روس نم ةدحاو لكب عقاو ىدحلا

 رادقم ىف نوكي ام « لئاسرلاو « رعشلاو « سطخللا نم ريثتك

 ينام امو « ارجعي نوكما نأ مزايف « ضقانتلا نع ًايلاخ ةروس

 مهجعت نكي. مل ءزاجعالا هجو ىف هولاق اكنرعأألا ناكول هنًالف

 نوكم 5 بحجولو « همظن نسحو « هتحاصف 0 ف

 َفالخ محلاح نم انماع اًفءهولاق امع هتمالس لجأ نم مهبّحعَت

 سيل ةضقانملا نع ةمالسلا ناالف الان انمأوءهومعز ام ّلطن كلذ

 « نامزالا رئاس ىف ًاريثك نكمأ امَبُر هنإف «تاداعلل ًاقراخ .

 فاعلا وع ف رمل ان نكي ماتم ناك 11

 نوك ام قح نقواء داعم لاك ال: | فا

 كلج ”لوقت نإ ال :ةداملل ءامقان نوكم نا دي

 املع سيل فالتخالاو ةضقانملا نع هّولخ هزاجعإ ىف هجولا



 ١ ل سويك >

 براس لا ناطق تركو هن اذ "طاب وب ناك بولسا

 ابطا نول اذكمهو ا ملا و نائل

 وهو «ًاصاخ (يولسأ م 3 'نإ و « ًازجخم هنوك"ءزاب « لئاسرلاو

 ان ناحل 8 هد ا مملاو ةعالبلا نم دنا ضخ ام

 ةحضونس < ةغالبلاو ةحاصفلا هزاجعإ ةجو امن إو «بولسأألا

 ا ةراالا َمْدَنَع نإ و « راتخملا ركذ دنع اذه دعب نم

 ا هير تح هزار مكسقح نيف ءانرك د ام يغ رخآ

 ناينارالا نمي منع ال كوس الا نأ اهيناثو  هداسف وأ هت

 ا م ا لا بواسأب

 ءدحأ لك ىلع ريسيو ”لهس هلئاع بولسأ ناك ردا ن ال « هلثع

 را ولسا ةيج نفناك انإ زاجعإالا ناكر كاكاو

 كلا 2 اما | هلق وهو اردمم تاذكلا (ةمليسم) نعوم

 اا لال اطار كاوقو < ”رهاسو كش رصف ءرهارجلا

 ” لاخ ال بولسأب نضع لا د امانا ار درت اكلاو

 هنأ وهو ؛ علار هجو نمو « ”لاحم هنو « ًازجعم 0 ناكف
 ىلاعت هلوق نيب ”توافتتلا عقو |« بواس لا راجعا ب ناكر

 : ترعلا نم ءاحصفلا لوق تو ) دا صاصقلا ف :كلو)



 52 سوو

 ادار هدب ايلا ادد ير رف َميصا هذه ماسنأ ىلاعت

 لد, , ةريس ةادم ىف ةمواعملا روم الا :نايسن نا كش الو

 5 كب ناكاذإ دحاولا نإف اذملو « لقعلا ناضقن ىلع

 « ةغللا كان نم كيش فرعي ال مايألا ضعل ىف حبصأ واف ؛ هرمع

 لاح نم مولعملاو « هريغتو هلقع داسف ىلع الياد كلذ ناكل

 ملاح نأو ن ارقلاب ىتدحتلا دعب تلاز ام موقع 0 كفرا

 ام لطيف < لبق نق ناك 6 هلوزت دعي ةغالبلاو ةحاضفلا ىف

 هانركذ امم َرثك أ لمتحي مهئالكو « ةفرّصلا لهأ هيلع لّوَع

 انه اندفكلا مرج الف ءه هيا "عضو او « داسفلا نم

 انكر اع
 ( ىناثلا يهذلا )

 2 تول .إلا وه اعإ هزاحإ ىف هجولا 21 عز نم لوق

 ءمالكلا ىف ةعقاولا بيلاسألا رئاسل فلاخم هن ولأ نأ وتلذو

 طتخا: الف“ ءالئاسرلاو :ليطتغلا ضواسإاو رولا بولس أك

 « هزاحإ ىف هجولا ناك« تيل اناا لش كمال بولسأ 1

 كيرالا نودبر 4 كر 0000 07

 1 ولسا 5 2 نإف « زاجرالا ىف ًاهجو نوكي ىذلا



 سل سورإ دس

 "00 اال لع ار دعم ن الا كلذيرام ىكلو  ةحايففلا

 اهداسف ىلع لد « كلذ اولوق ل اًملف « هلثع نايترالا نع

 م ةفئّصلاوه هزاجيإ ىف هجولا 00 ىناثلا ناهربلا
 مهنم رهظ اف ف « نآرقلا ل

 00 نب ديلولا نع َر 21 ا يو هلل بحعتلا

 هل نو « قذتمل هلفسأ نإو «قروا هالعأ د

 ا لا حو مالا نبق هول هلع ل ؛ ةوالطل

 و 0 لدغ هناف هيلع 0 نا رقلا“ عم حييصفو

 0 ا 0 مهعمأسم | عرق املالا كلامو

 ناكواف ء ةصق لك ةءاكحو « ةظعو» لك ىف فيرصتلا مناو»

 اذهلو « كلذ ريغ نم ”ىجعلا ناكل « ةفرّصلا نم 0

 5 ينك ةنامالا » 5 عنضأ نأ قزج-م نإ : لاول نيب 3

 0 موقلا بب ىوعت نكي | 1 « كلذ ىلع نور دقت 0

 ناكهنأ عم م خلع هر ذعت لح ا 0

 لهأ همز 0 « مهتهج نم هيلع ًارودقمو م 0

 اال دو هلم رد نجتلل نكس لل ؛ ةفرصلا

 ةلاقملا هذه داسف ىلع لد « ةغالبلاب مماجعإ ةرورضلاب

 هللا ناوه « اهومتز ىتلا ةفرّصلاب عجرلا ثلاثلا ناهربلا



 ا مسوين كا

 « عنا تاقوأ ني ا 5 « ةرورفلاب مهسفن أ نم كلذ

 اذه لاع اوك اذع 4 بجّول كلذ اوماع ولو « ةيلختلاو

 دح ىلع رشتناو ربظل هورك ذك ولو ء نجعتلا ةهج لعزل

 ةفرصلا يف مهبهاذم نالطل ىلع لد كلذ نكي مل اًماف «رئاوتلا

 ةضراعملار ذعتب نيلاع اوناكب رعلا نأ ىف عازئال هنإ : لاقيال

 1 محل ةف ول الا حاملا رع ”سراخ كلذ نأو « مهيلغ

 ىتح « هورهظيو كلذ اورك اذ نأ سحص هنآ مزاب. نبأ نم

 صار رف ان ال ء كلذ ىالخ بجاولا ىل رولا د ملم
 ع ةلدالا نم هب ءاجام فيبزأ ىلعو « هاوعد لاطنإ ىلع موقلا

 فيكق « هتّجح ريرقت ىف ءايشالا ملب أنمْزَجَملا اذهب مهفارتعاف

 حم هيصخن ةيبح ءافخإ لع صيرملا نأب لاش نأ نكم

 ا « هتحح رب رقت ىف ءانشالا غلبأب ا هيلع

 ماوعلا نيب اهف روهشملا نزف“ ”دساف اذه لوم ان ال« ةا

 ام طبت هلع راجل نم ضم نأ «ترتلا نان 0

 هولا هذه راهظإ ىف كلام. ال هن إذ « هل ا

 ءابع الصف: ةيضتلا هذه نود نس لوي ايزل
 هذه ىلع رد انم دحاو لك نإ :اولوق نأ مهقح نم ناكف

 (زارطلا ) - ه. - م ا



 د6 ا

 : لاق. نأ امهنناثو « مهنع اهآككو مهتدقأ نع اهللزأ يلاعت دل

 د ىلا هلا نكاح مك ةلصاح تناكأم مواعلا كلن نإ

 ةضراعملا لصحن نا ةفاغ 6 اهديدج نع مهعاود

 مهعنم ىلاعت هللا ه1 كاك 00 اعلا راسقلا

 نرداق مينوك عم 6 ةضر أنما ن# ءرتسقلا 3 ههح لع 5 يالا

 م6هج نم 0 0 0 ماوق كك

 لع نورداق 0 : ةلاقملا هذه ف رحل ةاماعو 6 ةضراعملا

 كا دع اب مهتم للاعت اهلا نأ ل « نارقلل ةضراعملا داحنإ

 فالكل منور ( أم « ةلاقملا هده 0 ال رغ قىذلاو

 ةعماجلا « ةنسحتسملا تاحاصفلاو « ةنسملا 0 ةفشرا

 ىف امل ةقفاولا برعلا مالك ىف ةيغالبلا بيلاسألا لكل
 د هل 1 هاه لع ردم نم لك 0 معْزَف « نار لا
 2 ا الع « هتضراعم نع رصق ال 0 كفاك الإ

 نالطب ىلع ل دب ىذلاو « عناوملانم هانرك ذ اع مان 3 مم نم
 نيهارب ةلاقملا هده

 11 ل لا ناكر اح لولا ناغربلا

 اوماعل نأ بحول « 0 مهنكمم 8م ةضراعملا نع اوف رص مها



 ل مسورإ

 دَجاَو "لك نكش قالا ةورختو ليف ىو ءاتلسق 6 كاي را

 قفولا هللاو اهنم هُراتْخحن امىوس هلطبنو ءاهلكماسق ألا هذه ند

 ( ىباثلا ثحبلا )
 ( اهنمراتخم ام ىوس اهان رك ذ يتلا ماسقالا هذهنم دحاو ”لكلاطبإ يف )

 نهاذم كلذ: نمر .ذبام ةلجو

 ( ةفرضلا ان لوألا بفهذملا )

 حسا 0 ظ ماظنلا د ىلأ 'ئأر وه اذهو

 «ةيمامرالا نم ىضترملا فيرشلا هراتخاو ةلزتعملا نم « ىبيصنلا

 ,ةثالمث تاريسفت هل نوكي نأ نكمي ةفرصلا لهأ لوق نأ رأي
 هحضوتس 5 لامحالا ةرثكو لامجإالا نم هيف ال

 نيك :لانسا نأ ةفرشت اود نانو

 مهقح ىف ىعاودلا رفوت بابسأ نأ عم « ةضراعملا ىلا مهيعاود

 « ةيلاعلا بتارملا نع لازنتسالاو  ٌرِحعلاب عيرقتلا نم ةلصاح

 ءاوهالا ةفلاخمو « عوضملاو دارت الاب فيلكتلاو

 مهيساس .ىلاعت هللا نأ ةفرصلاب اوديرب نأ ىناثلا ريسفتلا

 ؛ هءراشو نارقلا لكاشي ام نايترالا ىف اهنم دب ال ىتلا مولعلا

 :لاقب نأ امهدحأ ءنيهجو ىلع هلي زنت ”نككي مولعلا بلس ْنِإ مث



 د ة##ى و

 ) ةيحلالا فئاطللاو 4 ةيديغلا روم ل نم 8-1 1 هزاحإ 6

 ةلالد ءاسقأ ىه هدف 4 اهمالع ىوس أم ص ل

 اهلا انرمر ىتلا ةثالثلا هجو الا هذه ىلع نوكت « ةقااطملا

 « مازتلالا ةهج ىلع ةلالدلا كلت نوكت نأ ىتاثلا هجولا

 ”ةعالل ارسم ناكاغإ نآرقلا نإ : لوق نم *بهذم اذهو

 هيدشنلاو 4 دهرا هوحو ىلع ما - || لاوشأب ةغالبلا 2

 4 ا « مدقتلاو 6 لقوا 4 يصقلاو 2 ل مدعم ا

 نم كلذ ريغو 04 زاجرالاو 4 بانطرالاو «رامكوالاو 4 هقدحإو

 ةغالبلا نونف
 ا هس نع ةلالدلا كلت نوكت نا تلاثلا ةحفلا 00 2 0

 ىلع لازت ال ىتلا هظافلأ تحن ةعّدوْملا رارسألا ن م

 ركل و هور 3 لكامل انني ةيرط ةضق ره دلا هحو

 نارقلا نك ملكا 0 كل م رهام تيرخ

 انا ةمال و مظنللوأ ا و نا ارب

 لع هلاشا ليدل 1 6 ضقانتلا نع 0 3 4 ديقعتلا نم

 وأ « ةيبيغلا مولعلاب رابخ.الا ىلع هلامشال وأ « ةقيقدلا ىتاعمل

 1 اطنخ ٠ 1 ا[ اعةعاللاو ةجاصتلا لجأل



 ب مروي

 ( ىناثلا مسقلا )

 رابتعاب ظافل آلا لجل تاك اغإ ”رايعإ نوكي ذأ

 اع نارقلا نإ لاق نم لوقوه اهون: ىاعملا سلا 1

 مسعلا اذهو « ىنعلا لك ةلالدلا نم هن رجال[

 ةثالث هجوأ ىلع هلي زنت نكح

 ةعاطملا هيج لع ةلالدلا كرت نركلا د نر اول

 1 ا وك نا ما مر "هادم قر

 ةتمالس وه «هزاحعإ هجو نإ :لاق نم لوقوه اذهو «هظافلأ

 ال نر نأ اس ميج ىف ةضقانملا ن

 نإ : لاق نن.لوقوه اذهو“ انضاين أو ةلئاتلا حل ٍلصاح

 قب اقللا و: © ناز و قئاقحلا نايب نم هيف | 1 ناك اغإ هزاحإ

 رتطع نادل نم ءاملعلا نإف:ءابكر اس الفتشا ”رقملا وكم ام

 و رتتمل اانا للا انو ىلا مهن 00

 تبطل عم لك ةلظاتلا نم نوطبنتسيو « يحي ّس 10

 نأ لانو« ءال ده قا لع هزاحبإ ىف هحولا وه 07 9

 00 عومجم ىف لصاح را هزاجتإ هجو نوكي

 ه>ولا نإ لاق ٠ نم لوق وه ادهو )م لقعلا هلردب 'لاطعسلا اي 37



 كك ا 7

 ل ل كار ا كلذ دو!« ةقارشلاب لولا وه لوالاف

 زاحيرالاف 6 اهماع نرداق مينوك عم نارقلا ةضراعم نع مهيعاود

 ققحنس ام « ءالؤه لوق ىلع ةفرّصلاب وه امنإ ةقيقملا ىف

 هذهم لاق نم كك هلا ا هنوعع مهيلع 3ر1 مهفالخ

 4 داتعملا ريغل لعفلا وه هزاحتإ ىف ةحولا 0 نإو 4 ةلا املا

 نامسق وهف

 (والا مسقلا ١

 000 12 كانا لأ دلع عال نوكي نأ

 0 3 5 6 0 لع نو اذه 3 4 ىلاعملا

 01 ف رع انهو © ابنبل انو :تالكلا ”عامجا مهف 3

 ناكل قر افملا تولس 0 هص اصتخا وه هزاحتإ ىف ةحولا : . لاق

 00001 نسح#لاف امخرعو (ةباطخاو ةلرشلا بللاتمألا

 تادرفمىلا_مجار سعال هزانعإ نوكي نأ اهيناثو ء تالكلا

 راص امنا هنإ : لاق نم ئاروه اذهو « اهتافلؤم نود تازكلا

 اردنا ل هكر كاستل سف .. ةحابطفلا لجأ نام زكنعم
 هظافلأ ف هية ا ةعاتقتملاو 6 ديقعتلا نع ةمالسلاو



 لثع نايترالاب نم مز ىلع تانيبلا للا هاتر تا
 ء اندم يا اذاتمس كت م نإ ميار هي ةروس

 ناوقلا نامت د اع تنتف , داتعملا» فولأملا نع هج لك

 ءازجمم نوكب .هن اف“ اقراح ني موأ ةداعلل فراخ قانا

 اهنودرو لان ركتملا ليس ثق الا يرحل
 رص ةداعلل اقراشت كرف ل

 ( ثلاثلا لصفلا )

 ( ن ارقلا زاجعا يف هجولا نايب ين)
 فتنارقلا ناكهلجأل ىذلا هجولا ىف مالكلا "نأ ملعا

 هيف تب رطضاو 'ليواقالا هيف ت رثك مل ومو يق ار

 « مهاذملا طبض "رك ذنلف « ةريثك ءاحنأ ىلع اوقرفتو ء سهاذملا

 مرا لع رك دن ع تاتسفلا نم لمسح 3 د

 ةنالث ثحابم هذبف « اهنم راتذلا

 (لوالا تحلل

 ( زاجعالا هدو ىف بهاذملا طيض ىلا ةراشالا ىف )

 نأ ام < ةيفا لاجل راض نيل احم قارقلا نوك لوين

 « داتنملا ريمل الف هيوكل وأ « اتعلل نم اليف ةلرككلل نر



 دب مية

 ظ « ةكنالما لاوحأو « ةرخالا ماكحأو روشتلاو كم لارا لا

 0 هناقإو و هلقلا ىف مهم افآل لخادم آل اع كلذ ريغو

 ريغ ريغ اوناكت رعلا نأ ' تبق 0 ا اديك انه 0

 مراطأ نو ارئأك دولا نكمل «ءانش الا هدم قلامح ىلإ

 مب نوضراعي تارابع | امنولسكي مث ءا , م ال ناكو

 5 ل ناك مهسقنأ دوهيل ن اللف اين ثامأو « نارقلا

 كانه نكت مل الذل و راج دل اهب مهماع عم بج ناكف

 لع لد « مريغ ةهج نم ه الو « دوهلا ةهح نم ال دك راد

 لا اذه لع يك د هدرا ام ادق: أهر ذعتو امالطل

 رلعأ هللا اهنغ ةيرومت الاو.ةلعتم الا

 ( ناك كلل

 ( ةداعلا ةهج نم زجعم نآرقلا نا ىلع ةلالدلا ىف )

 “ لاارقلاروس نم. ةدحاو لل نايتيالا نأ هرب رش

 نا دام رع واع اذاعم نوكي نأ امإ هلع ولم ال

 0 ةدشو مهتحا مصق عم برعلا 0 0 ًاداتعم

 عا لاطإ ! لع مييعاودرفوت عمد ملسو هيلع هللا ىل يم ل

 ا مثدجو مدنهج غلبمب هاوعد ىف حالقلاو



 م 1 ا د

 ىف رعشلا نونف نم سيل ”نارفلاو « رعبشلا نف نم دئاصقلا .
 يلا ا ةضرا أعم ار ور الف « رادص الو رو

 سيلو ؛ مج ل كرام تار ف « ثراملا نبرضنلا نع

 ىح ام اًمأو ء هل اضراعم ركل ف ارقلا واش 1

 ”ضراملا متم وس ةعالللا ا [١ ةيلس
 نوكي ام قح نم نآأل , ةقاملا ىف هنكمو ء هردق لوز

 هع 520007 نيبو هليب نر نأ ا

 ةياغ ىف نامالكلا ناك اذا اننا أمهف ل هنلشل تي

 رصتقتلو ءرخ الل اًضراعم امهدحأ دعب الف « عاطقنالاو دعبلا
 ةءافك اهيفف زاجت الا ىلع ةدراولا ةلكم الا ره ردم اياد
 هل باتكلا اذه ىف مالكلا نرأل « انضرغرادقم ىف

 امنإ هنإف ءدصاقملا هذه نع ف رسنملا ىهو لا د
 مك ىف انرشأ دقو « ةيمالكلا ثحابلاب اهؤاصقتسا قيل

 ”وفوتلا لابو ءاهنع ةيوج الا لآ نرش اواي ل
 نسبا: ن ارقلا ةيصواغم نع اوزتع اهلإ برشلا لفل 0
 مدعل ؛ تارا نع اورخأت امن[ و اهبلع نيرداق راح ا ١
 هللا تافص قئاقح حرش 0 نآر هلا هيلع لمتشا اع . ممملع

 (ذارطلا) جيو م م



 كل 2011 ل

 دش ةيطرانملا هده - 0 دلال صرح 0 اكل

 عادلا نم هد 00 للملا تامر + ىراضإاو نرد

 ملسو هيلع هللا 02 ع لاطوإب هيونتلا نم اهف امل مريغو

 هرعأ لاطنإ اهيف نأ  ىعاودلا ملأو "صولا ذادزب مرجالف

 ةضراعملا هذه عوقوب ةلوهس ىلع

 ترهتشالا ةعقاوأ تناك و اهنأ انملس نماثلا لاؤسلا

 عقو دق لب هع 8 ١ 1 اكل امظع ًارابسشا

 هاما يدراف دق ىلا 0 ءن ارد تامراعم كانه

  هنع 0 ىذلا 07 دا ل عبسلا

 مجعل | كولمو سرفل 00 ثرأ احلا 5 رضنلا هضرأعو

 : 00 ”سوباقو همالك نم مفقملا نبا هضراعو

 تمقوام ةضراعملا نإ لاقي فيكف

 01 تدلل هحاضفلا زها نم راظتلا ناوه ةباوجو

 اذإ ةضراعم نوكت امنإ + نيمالكلا نيب. ةضراعملا نأ ىلع

 الاب امهدحأ 5 كثي دنا كرا أمفب نك

 ةرورمغلاب غي لقاع 1 كتل راش اخدحا نوكم 5

 الو ةيراقم ن ارقلا نيبو. .اهس ندب عبسلا دئاصقللا هذه نا

 اطوال تيكر . كلا اقدح ةبتشن تيب «قانادم



 ا مري

 ال: ةضنوتلا اذه عمو ةردقلا ىلا ةفاضرالاب هفالخ لحشد

 لاوس ا ان اف « نيهجولا دك لعو 1 :خالا لطب

 تناكاذإ مهم ابلوصحو اهعوتو 0 هل 1 « ةضراعملا 0

 ىف هجولا نأ ىلع لد ىعادلا 1 مع مل اماف ٠ ةنكم

 ةلاعال ناكمرالا * مدع اقرا

 اهنأو ةضراعملا ىلا مهمعاود نفوت انملسي ملاسلا لاؤسلا

 عا رسال انكلو « اهيلا ىعاودلا رفوتت دنع عوقولا 8
 كلذ لع مكن أاهئرث ام ةعقاو

 اع ادعم ندا نو ا دقوا 30 دسار

 لمت ء حت ل ىلا ةميظعلا وومأالا تا مقو ول هعوقو قيل اول

 ها راسقل كا نيك بحي ةضراعملا هذه نإ 0000

 ىه ةضراعما هذهو « ةهبشلاوه يصب نا رمل نال

 ناللف اناااو 0 انامل زدلا نيك كرد

 , هأاح فخ مل مالسرالاو ةيلهاملا ىف دئاصقلا نم نارقلا ريغ:

 هون رفا ةضراطم قوك اه لاس سك

 ( ةمليَسُم ) تافار 2 نالف اثلاث امأو «قحأ ةلاعال ر اممشالا
 ةاماعلا مدا دقو ء اهردقو املاح عمر ا مم تاق دق

 اًنماو + قتحعلا ف ا اجله قف



0-5 

 ال نأ ام و « كدنع ”دساف وهو ريا مزل بجو نإف ء بح

 لاوزو ىادلا رولا نم 0 3  ليساع لالاو هلا

 ةلالد ابنع مرْخَأت وكنا 0 0 اعمل هر 38 ا

 أهعوقو مزلبإ الو اهماع نيرداق مهم م زاومل « | ع 0 ل

 تو « ةيلقعلا اياضقلا ىف رّرَقت دق لوقت انا هءاوجو

 00000 ا لاو يما رداقلا نأ « ةيبطقلا ةلدالاب
 فراصلا و ( هعوقو بحي هنإف ”مئام : كانه نكي و

 هدف كش لوقغلا لادا , مولعم اذهو « هعوقو رذعتب هن إف

 «دسافيهو « بلا سجو « ةيعادلا دنع لعفلا بجو اذإ : هلوق

 لعفلا ا امهدحأ ناينعم هل بوحولا نإف 00 اذه : انلق

 لطس ىذلا وه اذهو « ليحتسم همدع نأ نعم لع ”نجاو

 ا ل لا ركن اهي انوو هدمكنال نحو ءرابتخالا

 « هفالخ د هبا راكم للعدل لوصف عوقولا ةيولؤأوه

 اد ةعادلا وقح دنع دوحرلا 0 نأ 2 لع كو

 ريسفت ىف ىجالملا ىنزراوللا دوم خيشلا هلاق ام صخلم

 ع 6 لعفلا نأ 10 0 لطبيب الثل ؛ بوجولا

 ليحتسل هن ا ىنعم ىلع لوصحلا ”بجاو « اهصولخو ةيعادلا

 ال ابوجو لوصحلا 'ىجاوو « ةيعادلا ىلا ةفاضإالاب هفالخ



 + سا 2

 راعش الا نم نونكمت ةئاق برماو اوناكم نإ اذيلو «مالكلا
 ذوجو نم 5 برملا نإ لاقب فيكف « 0 تطكلاو

 تناك اعنإو 6 505 نكت مل برحلا 0 اناث 3 ) 0

 تاقوأ ىف ةصراملاب ندا ال ملف ءرتقو نود تقو ىف

 برا ناك ام مالببلا هيلع هن الف اثلام اًمأو ء برا نع غارفلا
 ناكف « نيليلق اوناك مهن ءاحصفلا نأ كلش الو « برعلا لك

 خا دعش كَ امرا لافيشلا نامحشلا ل لا

 أم 50 6 علار هحو نمو هك ةضراعملا كاسل ةحاصفلا

 ذإ « ةضراعملاب لاغتشالا م ىنبني ناكف ةرجلا 1 مهبَراح

 00 1 سماخ هحو نمو « هليباو مهيب ةعاق كانه ترجل

 0 تضراعم ن عار اب انعاش كنإ !اولوَش نأ مهملع يحي 238

 © كلذ اولوش مل ثو « كتضراعم نم 0 0 نيرا كدرئاف

 لي ةلالد اذه ىفو 0 7 د

 لاح ةضراعملا نم 1 4 عئام

 « ةراعملا نم محل عنام ال هنآ اننا سداسلا ل ااؤنملا

 ةنمراعملا رخأت ةلاحتساب ملق 0 || 3 ا مهيعاود 7

 ىعاودلا 0 دنع لعفلا 0 كلذ ا )َ 2 لاحلاو

 0 سلا ع لإ إف م لاحلا واخضال « مئاوملا لاوزو



 د سرب ء

 داب كتف 1 الان كلل ؛ دن ام هومبفتس ال مويلع

 00 0 أ مهققحتل « كلذ نم ءىث ىف هوجلامإ | م اذبلف « محل

 5 مهققحت ىلع "هلال هنع مهتوكسف ؛ هلرعأ لطبل « هلئاع ١

 ا سو هيلع هللا للص ا 1 لذلك ايناث امأو ف كلذ

 ملي أم ىلع هنم لا ءىث نود ءىشا هصخ ملو ىدحتلا

 ءارعشلا نيب ىدحتلا ىف اهدارطاو ةداعلا ىرحع كلذ نم

 00007 لال يل 1يكللت لجالف : ءابطخلاو

 ارامل لا مهيعاود 0 امن نبا لاؤبلا

 1 هاج ا ةنراملا نع نع مئاملا عافترا م 1 مق
 ليما ةضراعملا نع مهعنم هنإ لوقي 0 0 ف

 000 اهيف نإف « ةميظعلا بورلاب 1

 هراصن و لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا باحصأن م مفؤخ ل وع

 نإف اذهلو « كلذ نم عنمت ةكوشلاو اال 1 د ارخاو

 لْؤَعلا ىف هيهذم ٌرابظِإ هنكمي ل هنع هللا ىضر يبا نا

 امع عنام يطا كح الو هةر نم اتوخ رمح اي

 10000 أ ىف ناسنإلا هدب رب

 0001 11 او الرا نإ ةثالث هنوأ نم اوحو

 دوجو نرد ةةمئام دوغ ؛برحلاو « مالكلا ليبق نم ىهاغإ



0 

 0 همالع هللا 1 0 0 لاطنإ لعاون رعلا ىعاود

 ذل ناك اذإف « مل 0 تناكول اهلثع 0 ةضراعع

 ىف ةميظع ةلاح ماب نم فيكق ؛ لاتطخلا كح ف
 ةب رحتلاو ةكنملا

 4 هأوعد ا ل ةضراعملا نأ اودقتعا ميلعل الوا : موق

 لوصح نيقثاو : ريغ كحرذل قاستلا 4 م ل :دتمافت|كِه انلك

 : ةيصار انعملا فالخ © 4 ع 1 نيم او ريغ م 5 6 بولطملا

 42 ل نا نوقاو مال ) أهمم رطخ لع اوت موف

 لوصح وه ضرغلا سيل هنإف : ضنا دساف اذه انلق « ابعوقو»

 نم نيمالكلا ةلنام 30 الإ 0 6 هوحولا 10 ةلث املا

 اذهو « ماكح الا لك ىف كارتشالاب عطقلاب الا هدول عيمج

 وه اعإ )َ دخيل نم رتل 5( 4 هريغ نك 'هليا ةملعإ 7

 ا 1 لثملا نم انستا ل ) اثم 0 عب ناينإالا

 «لثم ريغ وأ « الم هنوك ىف سانلا 5 قفا 0 كلذ

 مولع ير 3 دالخألا وأ 3 زلم لاو 7 ةحاسنلا وه 0

 هيتشا ول هن الف الأ 93 6 0 ل ا | ته انأق 4 نليعلا

 « ةصراعملا ايلا لا ةقيقح | وفر



 هس مايإ ده

 يارد را لم هتاف نلاع اًمأو ترا لا

 «ةلئاملا ةقيقح اوفرعل 0 عقو اعإ اعإ ىثدحتلا نال « ةضراعملا

 راما هذهبوأءمظنلاب و ا, هعذالا وأ «ةحاصنلاب نوكت لح

 نارا جارختسا ىف وأ  ةيدغلامولعلا نع رابخيالا فو ءا

 ط1 انتم نلرقلا نوك ان كلذ ريغاوأ + ةقيقدلا

 ىلا مهمعاود نأ جاتك د اع ”حصف « ةضراعملا نع اولدع

 اهانركذ ىتلا تالامتحالا هد ال ةردوم يع .ةمراغلا
 امي هتضراعم ىلا مهيعاود د 01 دحر دن ا[ هارعو

 0 0 كف و فريال مَ ال

 "00 و ةردك قااهيصختا ناك اذا تواطملا مالا

 ليصحت دا لسا نركراسم م ءاهسفن يف
 6 ليس 0 قيرطلا رايتخا لقاعلا لاح نم رعن ان إف « دوصقملا

 ودك مفد ىف قرطلا 0 تر كلان انباع دقو

 ا 0 راد تناك نا ايلثع اهتضراغم « هريغ لع ةميظع

 ىتح «ءالقملا لكل لصاح :ىرورضلا ,لعلا اذه نأ عنو

 0 اع ىذا و لافطألا نم الفط 0 ممن

 ممراف ء«ضرغ ّئَرْؤا ءلَودَج رفط وا ءرجح ناليش لافطالا

 و كيفن ةاججلا هذهو « هاوعد لثع هتضراعم ىلا نوعراستيإ



 مل ملل اس

 ميلاق 0 ىلا ام املا 6 الف « ءاضيبلا ديلا هيف

 56 هضقانن' ىلع "لديوءهلطببي اما كلذ دع لصحيو « داليلاو

 ىف رهاظ .اذهو « كلذ ىلع صزرملا ةّدش لج ال برقلا ىلع

 ) نارقلل دعو” يضر اش 2 ناكواف ) 318 فيناصتلا عيمج

 نمو © ةنداققا ناس دبا ف وو لع ياش
 1 مميز ىتلا ميلاقألا هذه هغولب ىف كش الو « ةلواطتملا

 هومتمز ام نالطن اده

 انك قلل ' ةقاك ىلا "اوت "ملح « عبارلا ل لانا

 «ةنال هجوأب كلذ لأب ف هس كارلا مهيعاؤد ر 2 ماشال

 ةداملا مطن 0 غلبت لا ميلعلف 6

 اودع مرج الف « بْرَحلا ممم هرمأ لاطلإ و بذتتلا محو

 ل مرا 0 لف اننا ياو اك اا

 « اهعوقو عطقتمم ريغ فالملا ناكل اوص راعاول ا 20

 :نورخا موق لوقو « 0 م 1 مت لوش نأ نارك

 عاالا سايتل ال ثلاث قيرق بفقوت وى ةسراتم تا
 فالللا كلذ ءانثأ ىو «لتقلا ”ظميرو فالثلا دش ا

 5 م
 اولدع 2 كلذ نم قولا لج داذ هيك رسال د0 منتعي ال

 (زارطلا) - هم - م 5



 هام د

 دع ورحلوا نوما اوناك ام « ةليعنلا ميلاق الا رئاسو ظ مورلاو

 نوملاع مهن :لاقي نأ نع ًالضف ءاين َدلا ىف لسو هيلع هللا لص

 ء مهضعل ىلا الصار“ نوكم" نأ ”لطابو « نارقلاب هيدحتب

 رعد هم ىف ركل ال هلق ةضراعملا .نع اودع ولو 36

 ضع هع ءاولملا ”ضعل ع «هتضراعم نع 1 « ةوبنلا

 ىف قا ذهلا ضعب ىف مزا الإو « مهمل اربع نوكي إل قلكلا
 نوكي ناءكلذ نع اور < « هتيرق لحأ ىتدحت اذا هتعانص

 هر دام لطب اذعووداننلا رقاظااذهو ءاوعد ناكمل انفن

 ٠ ا رقلاب ىددحتلا نم

 نأ ةرورضلاب معن ان الف لَو امأ ء نيهجو نم هباوجو
 (قّيَلل نَْعلا ) هب اوبطوخو ؛ىتدحتلا مهعامسأ حّرق نيذلا برعلا

 مهصاصتتخال « مجريغ نم ةعرد راع لع ردق | ةلاخمال ١ اوتاك

 «ةغالبلاو ةحاصفلا نم ميلاق الا رئاس نم مه ريغ هب ضخم مل اع

 دا 0 كلذ نم. ردع ةلاتعال مريغ ناك مثْرح انفرع اماف

 اانلا لك لا لضو اك نارقلاب هب دخت سيخ نأ تبق ايناثأ اأو

 1 ميا عم « نآلا مهلا هلوصو ىف كش ال نكل « هنامز ف

 هانركذ ام دب ؤبو « هتوبن ةح ىلع ةلالد اذه ىفو «هوضراعي

 قدم هنأ نظيو « ناك مع للا ناك فما ل را



 د سابو

 ”نضرخلا ناك ول هينا رغ كايرو ىلا ل اكدد لس لذ

 كلذ رهشال «ايبن هنوك ىلع نارقلاب هلالدتسا اهداربإ ن

 نم دحأ نع لني | نك« العا مر

 نعلق و ؛ ل .ارفلا هيفلاخح لع ل هنأ «رابخألا 9

 هنأ كلذ يع ا امان : اا نم 0

 انماع كلذ مص اذإ ون ارقلا ىلع هتبن تابثإ ىف لومي ناكام

 50 دحاو لك هك ذباح تالا ده داريإب ضرغلا 5

 ىتلا تاراختفالاو ةميظعلا ىواعدلا نم « ءارعشلاو ءابطخلا

 لاح اهل ةقيقح

 هاا م ان الف 6 ني 4 ناهحو نم ه.اوجو

 « مهعماسم عّرقيو «ن ارقلا مهملع واتيو مهلفاع ىَتنَي ناك

 آل بجوبو كر ردح هنأ ل كلذل هحو :

 2007 اناث أ « هراكنإ الو ع 0 ال ا

 نتارملا قاع محا نكشف ىلإ انك شام لك قس 5

 50 اف اللذا كلذ نم ه4ئم ناك امع ىدحللا كيان نم

 لضو له راى دما ١ عوقو ائماس كلاثلا لاؤسلا

 هال لطابو « هضعل ىلا وأ « ماعلا لك ىلا ىدحتلا ُربخ



 ا

 د0 2 ناك وع ةياورلا مده نلف ؛ نآرقلا نما 11 كرما
 مل هنأف ا 23 اعوطقم ناك ام 0 داناذاسالا باب ن

 ىعدا نكلو «لي بج 00 أو هللا دنع نم 2
 تلد انإإ ةحئافلا ا للا اد اتلزن «٠ نين ذوعملا نأ

 تريلا يماني داق ركشي وا قس ءالاملا لدلأ نم
 ىلا ا تا شا وم اما مح وهف ؛ اهيف نارقلا ماكحأ

 ا ]احح دهر انا رتلاةلج ى اي تكوكساو ٠ ءانزكذ

 لان قتلا ىف اوفلتخا نق نئانلا موق «هءارو لئاط ال

 000 6 1 كاد سلا م1 قبلا ىف الغ

 35 راسو هيلع انا نص لوس نالوا كو لربع نا

 ف 0 لصفلاو ؛ كّربتال اهمأ مَعَ نكلو « اهؤرقي

 اهف نأ عزو ا 1 - لا لاقت اهنا نع اانوكت "نما

 هنا تان 1 ل

 انلق ( بهذ نم 4 مدأ نبالا ناار فوكو ترسل

 هنأ 32 عطاوقلا ؛ نكراعن الف دايغألا بأ نم ةباورلا هذه

 ةلخجا ىلعو « هتامج نم اهنأ هنع تنشب مل فحصلا ىف اههتتكولو
 ال لإ  رامتحل فاو ةلاتع روما هوك ذاق

 ماو حتا تانك نأ اعمل ان به ىنآثلا لاؤسلا



 3 شين

 0 ١ تراكم لميك ىندنها ممللا )< هلوق هو تونقلا

 ىفنو ( اثلا' امل ىئتشبال بهذ نم نايداو مدا نبال نا

 زيه هنا لع تلاد و موعد

 اذيلف « ليصافلا ةلمج نم 000 ا « هليصافن ىف رقاوتم

 ”ةلالد أهمف وكتب لف ع حا خا موب م كى م

 هتامح ل ةلا ل لوش | الف الد م نيهجو نم هباوجو

 « كلذ ىف مدر ريغ نم « ءاوس اولا ”لوقنم ابلكه ليصافتو

 ا كش ريغ ين روق رورتشلاب لبن اظ1 ىس كلا ا

 نييك افرح هيفا خل اؤإ طخ لواح نك ناس نس

 ةدايزلا عنمو» ىلع فَ ا جر 21

 لضافأو ءاماعلا رباكأ نع الضف ؛ نايبصلا ميم -« ناصقتلاو

 0000 0 «ىوعدلا هذه حصن 22

 0 ا رمل الر ا

 دهع ىف هليدبتو نارقلا رييغت نم عنملا نع د دشتلا ىف سانلا

 انئامز ا ع ما ما نإ ء م هللا ئذر ةداجصلا

 0 "الخ هش 00 ِ ذا « هئم 100 هناف ءاذه

 ةدحالملا مالك لطب اذهو « لبق نم لاح اذكهف'اننامز ق

 ةحنافلا ركن أ دوعسم نا نإ موق « ليصافتلا رئاوتهريغ 3



 3 سفن

 نمزجعلا نم هب اوسَحأ امل الا كاذ امو لبسأ تناك هيلع
 مامتو اا نادل نوك هاك د اع تنتق .ءاينع م

 اهنعلاصفنالاو اهملع ةدراولا ةلثس الا دار إب ةلالدلا هذه رب رقت

 ل مهد 1 هللا 00 درع ليلا نأ رعأ

 الاول اهظأو ؛ 0 1 ا رحعم نارقلا نوال

 ةينامع ”ةلكسأ كلذ نم هدر ونام 0 أمنع

 0 نآرقلا 1 لعل مهاوق ام مق ودا لاوتبلا

 لع ىدحتلا مرّرقو ىدجتلا م اعإ هزاحإ ىف مكند دعو

 رراوتملا نإف ء اهرْتاَوَت ركشن نحو ءاهومتوات ىتلا تاي الا كان
 «هأ 0 اناني و ةعدا احلا نود تلج وم اعإ نارا نم :

 : ةهلج نود. نادر ف الخ الاَو درا 00

 ىحر دوعسم ا نعل | هنالاق الد 3 ةنالث رومأ ليلدب

 ا ةنارقلا نم اه أ نيل ةضايلا ركل ا لا

 ااا اع تقو ركبوا نمر لا ناككإلا اذه

 0 000 ملا ملل ) | ف ةدجلا فالملا نم مقو امل

 رادص فا دوعسم نا اهب 3 در 5 ارقلا نم ىه له

 د ا و بنك نإ عا ها روع

 1 8 1 ف تن ا 4 ا 4 كعك ن 5 نع 08 ملف أقل[ 4
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 3 درع أ لاطنإ لواحت َريغلا كلذ نإف « هتعاط ىلا هاعدو

 نارقلا 0 ا و « الييش هيلا كلا دل ام

 ا ملسو هيلع ا لع قوش ل ةلطنبما| ,عوقو ربدقتب

 ناك ام هنا :اناق ااو « اهءاع برعلا يعاود َرْهَوَت اعطق ةلاحمال

 اا ناك ام سو هيلع هللا ص نطل + 6 21

 « مهنم افئاخ ناكىذلا وه لب « برعلا لك هّربق فاتت ث
 نعل ةضراسلا ارناول منذ هونرامم ممن : 0 4
 ريصت ذئنيح تارذلا# ْن 0 نارا املا : 0 اه رايت

 ل لا ساق لك 5 كرو ةينعلاكا

 لاطنإ ع ئعاودلا كل اكو هانلق كرا ناك قو

 ااهتشا تاك هئاهب ةلازإو « هقّور لاطنإو عدلا 1 د

 الع ةرهتشم نكت مل اًناف « لص "الا زارتشلا نموا سواك

 نم لك 0 الق | 0 0 ا ؛ اهتالطن ةلاعال

 نكمتي مل من « هنم علام دجو؟ لو ءىثلا ىلا هيعاود ترفوت
 اكاونلا نس ياللا نا ورك كا

 داوضْلا: و داك هنع" زجعلام لك نع ان: َرَع فرعأ ف رطلا اذهو

 اولدع مهم . ( هحّصوب و مز دع شامان ذ انه ير تانش

 0 4 3 4 لتملل ةرمعتلا ضلررعل للا ةضرأاعملا نع
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 اوما نولوق ' م 00 8 َ 4م 20 00 5 اغلا (أريمل

 ةدحاو ةروسل ةغلاغلا )(ت 3 ةمدلتم روس 6 1 3 1

 ن“ : 5 داو هلثم ن 0 لاق مك

 وعلا فارع . نو ا مل نِرف) كلذ دع . لاقم“(وهلا نوذ 1

 هذه تلدف ؛ هيف ةدرتال مث  ٍرمأو« ماع ةيضقب كلذ ىلع م

 رو عل لك نوما 3 يان دك

 لوقك اذهوءىّدحتلا غواب ىف ةياهللا وه اذهو ءةدحاو ةروسل

 6 000 اه « بوق لدم م تاه هربغل لحزلا

 اوزحي مك + اعإو 4 مهم 'م دحاوك تآه مهلك تاه

 هيلع هل ل 0 د 1 هم مهمعاود نا هتضرأ عم نع

 بَجوأو « مهتسائر طحو « مهنايدأ كْرَت برعلا فلكم السلا

 هادم مهّيلاطو ميلاومأ صقتي و.« ممادن 0 مهملع

 نم مانص كا 5 الل| 8 4 م ةقادصو 6 ماقتجل

 « نيدلا لجا نم « مهسفن |نم مهلا ,نحا تناكو « مربظا نإ

 0000 الا هده نم دحلاو لك نأ كش الو

 «”مهتفنا ميظعو ؛ مهنتي 0 عم برعلا ىلع اميسالو ؛ هلمحت

 0 نع 2 ليسا اذإأ ناسألا نا كلشنالو
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 زري نم مجريغو « نايبتلا بحاصو ؛ ريالا نباو « 5

 اف « هدهجو هدج اهبف غلبو هدب أب خبصو « نايبلا مولع ىف

 هن إذ « ىزارلا بيطملا نباك , ىلوطلا ديلا اهيف هل ناك نم لأب

 ضرعتي مل هن إف «نايبلا رع ىف فنصلا هباتكف كلذ نع ضرعأ
 ردص يف يلا مث الو « ثحابملا هذهل

 « ةلغ نم عَن 3 زاجرالا هحو ف ةليلق مالك ةبا اهلا تاتك

 زاجتإ ىلع لدب ىذلا نأ معاف اذه دمعت اذاف هع ع نم ديو

 نعي نال

 ( انيق كل

 ىَدَحن مالسلا هيلع هنأ وه هير قتو « ىندحتلا ةهج نم
 ىف ةياغلاو « ةغالبلا» ةحاصفلا ىف ةياهنلا ”م نبذلا برعلا هب

 6 0 2 ةمسرافم دع طز دق مثو عةق الّذلاو ةقالطلا

 مالسلا هيلع هنإ : انلق امنإو نجم 200

 كَقو ؛ ن آرقلا ىف كلذب لقنلا نم َرئاوت امل. ن ارقلاب 'هاّدحت

 ن ارقلاب ىلو الا.« بتارم_تالث لع ىايستلا ف هلا مم

 نأ لع ناو ( نبرإلا تح ل ا ىلا لاش

 ضعبب ' مهضعل 7 هلثع نول ال نارقلا اذه لثع ا

 (زارطلا )سيما عج



 - لل

 0000 دكار دس لع اهو ءةنوبت لع الإ دال
 ناذ « ًارهاظت ًاقاصتلاو ء اًنضاخ اقلعت هيف نحن امب هقلعت قم ال
 (|0 00012 الك اد[ انآ قيفحتلاب نلخألا
 'روظنف ء كلذ حاضيإ وه ل وللا نيافال همصح
 ىتلا نعاطم | ذارتإو 00 ا نر ناكو ءدراغإ دف

 وا علا هلم 0 دل اب تاوللاو « نيفلاتملل

 مهنأ وهو « مثرخا :| نع هيف ةعاربلا لهاو « نايبلا ءاماع لاح

 ًادحاو نإ ثيح مهنافتصم ىف باوب آلا هذه ركذ اوافغأ
 مظعو صاصتخالا ديزم نم هيف ٌرهظِي ام عم هركذي مل مهنم

 فئاطللاو « ةيونعلا رارسألا ك1 ا ا لا
 للا هيرو 0 تك اع « هريغو م نمشي املا

 اال ال قود دنع دوضصفملا ضرغلاو.. © بابللاو ا

 ”ضامتساو « هقئاقد كاردإو 000 فئاطل نايب وه امإ

 0 0 اي رعأو كر 9 مل غاس ية

 ا نك ءابع لبوه ام يتسم + عى

 0ر1 ولات نانركذ ذام مهملا اه وا ات وف

 تناكالو «ةيمالكلا ثحابملا ىف ظح هل سيل مهنم ناك نم

 مهنم تك آلا مهو « ةيمليالا مولعلا ىف ةخسار ”مّدق هل



 و

 تنالسأ هيضت لونا الا كا ذ اني كلو ”مَدقأ هيف ىهو الا

 رام مدكور اع[ وعل ةلكششلا ابيل الو «ةنيسلألا
 هثانش ةلوقعم ةكذلا راو 10 لاحر قيل انف ل زجنعمو

 0 ةيفاصلا ”ءاظن الا تح رب , امو « هزو» ..' ىلع علطتا

 كلذ نم للا ىف 8 0 عقتنل 1 قر

 ةبحللا نيعب نيقومرملاو « هئايلوأ نم ةصاخلل هب حمس ام آلا
 م ا ظ مهسفنأ اولغش نذلا « ا نم ةدوملاو

 ءرارس ألا كان 90 اوسطعتو ةلينصت هرم كار دإ ف

 و ا ار ىف مهسفنأ اودكهجو هقيِحَر وقص نم 0

 نيدو دعم ةَداسو:ندوصقم ةعأ اوراص ىتح اهلط ىف مثرجاوه

 ( نينسحما عل هللا نإو انابس مهيدهلل انيف اودهاج نيذلاو )

 ىلاعت هللا ةنوعع نارقلا زاجتإ ىف مالكلا ىف ن الا ؛ضوُدنو

 ) رجم نارقلا نارك, نه ىف نانا ون كفا ١

 هدارب إب ًاقيلخ ناكنإ و لصفلا اذه ىف مالكلا نأ

 نمنع هنوكل < ةييإلا لازسالاو « ةيمالكلا فعليا ن

 ًاقدصتو ةووبنلا لع ةلاد ةمالغ ناكاملا أهدعاوق 3 نمو أم

 + هيزجسمل انام ىلاعت هللا :مراتخا :ثيح. ةعئرشلا نشل



 ا

 ل عالا نانا رضا 9

 حاجتلاب 6-2 اب همالك مخ ملكتملا ىْخَوَت نع ةرابع وهو

 ا عى 0 نا ف 0 ادهو 4 هضرغأل ماملاو

 ىلاعت هللاب ناعاالاو « ءاعدلاب ةرقبلا ةروس مخ يلاعت هللا نإف

 ىف رظنلا ىلع هيبنتلاب نارمع لآ ةروس مخو ؛ هلسرل قيددصتلاو

 001 ٠ لإ هاما لاو هر اسبلاو يملاب رمالاو تاقولخملا

 كتاملاو ملأطملا 6 3 520 اعاد كن اف 6 ا 2

 لع رستمملو 4 0 ماظن تعا لع ةقوسم املك ”ميتاولخاو

 هللا باتك ىف عيدبلا لع نم عقوام فيرعت نم ردقلا اذه

 (1 111051 ف لالا هذه ىلا انرشأ دقو ملاح
 لالا 2 ا كلا ارو اذع نم

 ( لضقلا اذه ىف ءانحروا امل ةعاخ ل

 "10 ادلان ناي هز دانك داع دومعلا نأ رعأ

 لع ”رصا- هلآ. انركذو هس رط انشسدقو ةحاصفلا تاقبط

 ثيح ةحاصفلاب ةقلعتملا رارسالاو ةغالبلاب ةقئاللا هوجولا

 هريغ 5 دحوت الوءقلخأو ملا همف ىو اللا هريغ ا ال



 50 كل اونا نما ع 2 0 ”لمزملا

 َملفأ دق ) ) ىلامت هلرقكةراشبوأ ء كلذ ريغو« هللا ق قنا نا

 اننا اقلب اال ل هلوقك راذنإ وأ ( تونمُوُملا

 روسلا عيمج | ذكهو ( ميظع # ا هيا

 ( صلختلا عساتلا برضلا )

 أم تبيع بواطملا دصقملا ىلا جوررلل | نع ةرابعوهو

 اح ايل ىضملا ةروشب ف نا نت كلا لبق نم هركذ

 دوصقما وه املا تلاددتسلا 2 مين مق راد

 ا هلوضرلا 5 الف ( اديحو 2 نمو قرد ) هلو

 ىترذ ) هلوقب ةريغملا نيديلولل ديدشلا ديعولاب هبقع ءراذنرالاب

 هروب ل تالا 2 (اديحَو 9

 ىف ىلاعت_ لاق 5 نضالخ تعا وصقل لا سلختي ه

 ركاذب صاخت مث ( اهانْضَرَو اه و رو : نتن

 نم همادق ام مدق ام دعب دوصقملا وه ام ىلا ىنازلاو ةينازلا كح

 ةيكتمملا هو ويلا 8 د
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 كك

 ( نركاشلا نم 00 ع ا 1 ) ىلاعت هلوقو (نترياخلا

 د "بق ١ ىلاعت هلوقو ( نذلا 0 اصلخم هللا دعا

 الو ىاعت هلوقو (ترم ] 5 ةنسأ / هلوقو ( افينَح نبذل

 نصرا فلا" يحب ىلع ا حا نم 6

 لامفالا هذه ةعقاوم نع هل ريذحتلاو و لسو هيلع هللا ص هللا

 ( حيملتلا عباسلا برضلا )

 لاثمالا نا مالكلا ءانمأ َّق 0 . اشإالا 0 ةرا ىعوهو

 ىلاعت هلوقو (توئبكنتلا تملا "ل

 نارانتلا لع را محلا رد هلوقو مل 3 7

 . فاعور و ةغالا هك رف مالكتلا ىف د دارا هلاح اذهاف

 ف هديربو ناسنإلا ندب ف ناك نحو مع هددراو

 راقت تلوم قاع الا

 ( مالكلل تاحاتفتسالاو علاطملا ةدوج نماثلا برضلا )

 هن إف « ًاريثكه يف سانلا توافتت هلاح اذه ام "نأ رعأ

 0 ديل دنا فانا اهاغتس" ناك اعبي ناك اذإ

 نوكي ام نسحأ ىلع م ركلا نارقلا ىف تاحانتفالا دج كناف
 160مل هلوقك ظاّإ نم ةروسلاب دوصقملا ةمثالملع هغا ّو



 8 ياحي من ا

 ( ليجستلا سماخلا برضلا )

 4 مذوأ 00 ةدافإال مالكلا ليوطت نع 7 وهو

 هللا نإف « 5 ناو الا ةدّبع ىف ةدراولا تاب الا هلاثمو

 مدلاو محلا 5 ىعنلاب مهيلع لجسو الإ مركذ ام ىلاعت

 اذهو « مماجردل لازن الاو  مفوقعل ناجهمسالاو « مهلاقل

 ”دابع هللا نود نه. توعدت نيالا نإ ) لاس اهلينظ

 هللا نود نم وعدت . نادلا نإ ١ لام ةلرقو ( ىلاتمأ
 072-262 طة 4-1068 5 يم مالا 0 ا

 انج بأب لا مهبلسإ ْنِإَو هل اوعمتجا ولو ابايذ اوقلخ نل

 امأو ء ملا ليجست يف لاعم هلك اذهف( هنم هوذفثتس آل
 كل هللا اهركذ علا اسب ء حدملا 9

 ةروس حتاوف ىف ىتل تايب الاك# ناعالا "لجأ قح ىن اعرف

 ايركتمؤملا ةروس رادصف ىلا تابالاو « نيقتتملا ةفص يف ةرقبلا

 ليجستا ف ”دودعت هلك اذهف

 ( جييبلاو 'بآمحلوالا سداسلا برضلا )

 نعول النيل لمفلا ىلع جلا هر
 لن هنم روصتإ ال نمل لعفلا 0

 9 وكيل :كلبع نطصل ترش يل ا



 تارك د

 ريطأنقلاو لا فاقاملا نأ ةقاويملا كي د

 مانألاو م ايطار كلو به للا ع 30 اماما

 ايدل فاما ةنيز نوثبلاو لال ىلا هلوقو )ا

 ءاهعجدقرومالا هذبف ) كبَر دنع سيخ ا 0 "تايقأبلاو

 "الا 5 0000 ةلرفكف قر رفتلا انو

 0 نذلا 23 اف )ىلاعت هلوقو ( ةنألا ىفف |( نذلا 3

 ىف مههوجو ْتضَيِبا نيذلا ا لا مفك أ 'ميهوجو

 امو « قيرفتلاو مخلب نينافأ نم كلذ ريغ ىلا ( هلل ةر

 ل هلا ناك ىف دورولا اك

 ( مكملا عنارلا برضلا )

 ىلاعت هلوق .هلاثمو « سضغلا ةّدش نع نوكي امإ و

 ار لا وفالا ف دروت اغإ ةراشيلاف( ملأ باذعب مرش هرشبف )

 ؛مهيلع ايضغو م انكم ا[ بك عىاتق اهدا دع ةديذللا

 نما يضرتلاف ( اديشرا لكلا تنأل كن 1 للعلا ةلوقا وو

 اذه لع 00 , لهاجلا ةيفسلا كنإ مهدوصقم

 ةارقلا ل دنروو مهدنع هتجردل لا وه ب جرخلا

 0 اف ايلا | د١ ترا ةنلتح نينافإ لع صحم نأ نم راك



 ا

 ( ةمالملاو فالتنالا ىناثلا برضلا )

 ”مضوملا ناك اذإف , ىنمملل اتذلم اخفالا نركم نأ لهو

 لام هلوق هلاثفو ًاققر لغفألا" ناك ءاةرآش باو دعولا .اهتنوم

 يأ مف م تانجو ناودطرو هنم ةمجرب 1 'يهارشم )

 (نيِنيْؤلارشَو بي رق حقو هللا نم رن )ىلاعت هلوقو ( "مق
 ةضالسسلا قمه قاكو تقرا كبك طار 00000

 منع ةراقتلاو ديعولل اعضوم عضوملا ناكاذإو « خال ام

 رانلا ىلع يا ئرت ولو ) ىلاعت هلوق ةلاثمو «"الزح افلا

 ىلامت هلوقو 6 تا د -_ ا

 0 مك نبذل ىاكرش 0 ل 28 0

 5 7 ةلازللا ف تيماقملا نب :نيراشلا اا

 د خل نه هب ءىح ىذلا ىنعملل تمام ايدل

 ةحمرقلاب كرد, امنإ اذهو « ةفصلا هذه ىلع نارقلا ظافلا

 مياسلا قوذلاو « ةيفاصلا

 ( قب دمتلاو ملا فيلاثلا كرضلا 9

 1 'عجلا اماف ع ةغاللبلا فاصفأ نك

 (زارطلا ) - 4-- .م*ج



 ل

 ناعمل اهمتدافإو «اهديدرتو ةظفللا هذه رب ركت ىلا رظناف

 : هيقدلا دل ةفلا رم ندقلا | ذه لغ“ فتقنلو ع ةيلتع

 ( ىاثلا فرطلا )

 00 دال د ع ناساف

 امتلعتم ناك امل ةيونعملا ةحاصفلل نايب اذه اندروأ انِإو

 ال0 كل د درو اع لجو ه طايل آلا نود قاعلا

 انضرغ ىف ةءافك اهفف « ةرشع

 ( ممتتلا ل هاما

 ديكوتلا ةدافإال مدقتم مالك ب يقع ةايح نإ 00

 ار اع + 'رهاتي زج كلذ ) ىلاعت هلوق هلاثمو«هانعملررقتلاو هل

 درو اعإ ( ىزاحن لهو ) هلوقف (ر كلا الا ىَراحم 'ل

 امو) 37 0 2و ذل مالكلا 0 عا 0

 مهف تم نأ ) لق مث ( دخلا كلبق نم رَشَبل (نلمج

 لاق مث كلوا مالكلا ديكوت م ل دروأف ( نودلاملا

 ةلملا نم فلس الل اناث اديك أ" :(تاوملا .ةقئاذ سنن لك)

 باوصلاب معأ هللا لوألا



 مهول

 ( ةلباقلل عساتلا برضلا )
 « نيهجو ىلع ىلا ىه مث « هلثع ظفللا ةلباقم اباصاحو

 وار له ) ىلا كهوف كلاقوال 2 كايكرتملا 00

 كناعق رخل نم ا ىلاعت هلوقو ( نآسحالا الإ ناسحإإلا

 امهناثو ( اهلثم 0 ةكس غاد>و ) ىلاعت هلوقو 2

 "للا رككمو اورو )لأصل هاوكاظلا 0 تل ل ا

 امنإف تللْص 37 . ) ىلاعت هلوقو ( نيرك املا ْدْيَخ هللاو
 هل ميج نيمجولا ىف لباقلا نم هلاح اذه اف ( نشل لأ

 ندا هل: سل وعجل ”ميظع دصقمو « ةغالبلا ىف ظج

 ميقتسم قوذ

 ( ديدرتلا رشاعلا 0 /

 هدر 3 « ىناعملا نم 8 ةظفللا د ٍهروأ 3 -

 و ىتح ) ىلاعت هلوق 0 1 رخا 0 0 قلعتو اهميعل

 ( الاسر لمحت 0 ع 0 هللا لسُر قو ام

 دقو « ءاحصفلا مالك نم روثنملاو موظنملا ىف هُرْوَد ريثك وهو

 ءارعشلا ضع لاق 5 دحاو عارصم ىف لصح

 سأب سَ 3 نس ع سي

 نادل لاو اعاورملا رض ذو



 ب سورب

 هلاثمو 0 0 أم .امهنق دحاو لكب قحأي نأ 2

 هيف اونكَسَتِل َرأ رانا لالا ككل لعج هَتَمْحَر نءو )ىلاعت

 تلاوات راملاو ليللا سس 3 0 3 هلضف ن ند 0

 2 4 قيل م أمهم دحاو 541 ا كدعل هلا 7

 تا را ل ةهج 0 نم « لعللا كا 0 ا

 كلذ“ دعلا لاق 0 0 0000 كحد : لق

 0 : 0 فّرصتلاب رات 11 5
 دحاو 35 ٍ ةفرعم قف لاخلا ةنيرق نم رهظي اع ليصفتلاو

 هنأ 0 6م أمهمم

 رار انا تل

 ار و ل ال
 َنيبّتسملا باتكلا مها او ) ىلاعت هلوق هلاثمو «فرحألا
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 0 2-00 7 ) 0 طا دصلا امهان 0

 0 عم دعلاو لاف 2 اد مهملع نو 2 كلذ حا لاق

 ا !) هلوق عم ( (اَنَأ مددت ركل انكموو هيلا دق

 لاما تا 1 ىف دوو ولا نيتك وهون( ادع 7



 نم كلذريغ ىلا «كرشلا اضن ةدابعلاو ءىعنلا ىضتقش سعأالاف
 قارقلا هيلع : عجل ىدلا تلكلا 1 افلا

 ) عيصرتلا نسداشلا برضلا

 نارقلا ىف 2 و : م ناكمو لحع عيدبلا مع نمور

 ةبوعصل ردا 1 هتغالب روهظو هردق ولع ىلع هنم *”ىش

 ءرارب الا ىف نيملا فالتخا نم درو م "لولو هك عدلا
 ناك ةلوق ف اععر نال ( ميل ىل ) هلوق ىفو تاكو

 لدب أول هناف ( محج َى راشلا ا ا ل

 ءاعيصرت ناكل « ىف ظفل لدباو رارب الا نزاو ظفلب راجفلا

 رارب الا "نإ : الثملاق واف ؛ انيصرت دي ماذكم هيا

 عج هنكلو اعيصرت ناكل « ميحج نمل رارش هللا ناو ء مين ىف

 نفرح اع سر اق فاعلا لل عجو ةرثكلا ؛ راما

 دقو « روجفلا لهأ ةرثكو ناعالا لهأ ةلق ىلع اهسبنت عيصرتلا

 هاتلقام لعاووك وأ هلاك ك0

 ( رشنلاو فللا عباسلا برضلا )

 ريغ نم نيقلطم عامجالا ةهج ىلع نيئيشلا ٌركذ وهو

 ةحبرت لعالاكنا امهنم ٍدحاو لكب قيلب اب يبرب مث « ديبقت



 ل سوو د

 ( ردصلا ىلع زجعلا در مئارلا برضلا )

 هلاثمو كا قفاو اع مالكلا ل ل 3 وهو

 هاوقو ( ذاشخ 1 أ َللاَو 2 و ىلاعن' هلوق
 تا هو ح

 و 5 كسل ايدك هللا 3 اوريفت ا 1 ا
-4 

 عم 0 را هر ”ةغمأ هذبف ( نم تآخ

 مكوقك ٠ ءالا 0ع فا دا نوك دقو © ةدانزلا

 هللا شا لسملا رءةلقلا كرت ليحل

 ( ةقباطملا سماخلا برضلا )

 أ رااملاو# وف ايل 0 لاو 6 00 َْف ابطلا هل لاَشو

 نإ لافتا هلوق هلاثمو نيدضلاو قر نأ ادا هاساحو

 نع و 3 ىذ ءأ ِء تو 0 لذسلاب 1 0

 هذه هتنمضن ام ىلا رظناف ( ىتبلاَو علا ا م

 + لاو : ةعفاكستملا 0 م ةيلآملا تالباقملا نم هب الا

 لك الا كف 57 تالباقم ثا لع عا

 مك ديلا ل داع قفا رعألا ار مك اهكضو ل

 56 هبا ل يل هللا اوديعاو ) ىلاغت' ةلوقوأ © - قرت
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 قنص اناكس نم لل كفل ظيقت بل اوس

 0 ا همكةناث أعلاف 7 تام اوم نين

 رصقأ ةناثلانوكت ناوه. دلع د ظنا كالا

 6« ةعانضلا هذه لهأ ريهاج دنع 0 وهو « ىلوالا نم

 اعإو « 0 2 ىف تاكفلا 0 دحوب داك د

 0 نيهجولا ىلع هدوُرو 2

 ( مزليال ام موز ثلاثلا برغلا )

 لالا باتك ىف درو دقو ء اضيأ تانعرالا هل لابو

 نيكل قاف 0 اه نرئانلا 5 ذأ ها

 (ورطتم تاكو دولاب | لاما هت كلت
 وحلو « 00 تاق كاوا مانالل عج واول دوحو و

 5 ناسنإلا قلخ قلخ ىذلا َكِبَر 6 0

 الف َلئاسا 67 0 500 هوقو ( قلع

 وهو 000 حلطو ٍدوئضخَم رس ىف ) ىلاعت هلوقو 06

 ايف هتلثمأ انركَذ دقو « ملظنْلا ىف ”دراو وهف « رثنلا ىف درب اك

 زول 2 و مدع
 ند
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 ةروس ىف ىلاعت هلوق هلاثمو « دا ماو 201 و

 رع ك0 دو ماللأو 0 قلخ ىذلا ر كلملا

 اقابط تاس جبس لل عدلا ءروقتلا ري لا وهو

 _ لا ل تأقت 2 31 قلخأ ف 07 5

 اوق هلاثهو « اطسوتم هم 0 ( روطف نم 0

 0 1 0 ع نمألإ 0 0

 فيك لوقا 0 نورظني دم ) ىلاعت هلوقو 0 ن*

 ل نا دك ار ( اندر فيكح ءاملا لإو تقلخ

 مهنمو « هلاعتسا ىلع ا رتل و او رندا كسا نس

 اهماع ةررقم 00 ءلا لصاوفلا نإ هيكل أن

 ال ا ها نر ر "ىلا

 . ناصققن الو ةدابز ريغ نم امبسفنأ ىف نيتيواستم انوكت
 01 رولا ةيكتأ داما رز ىلاثت هلرقك اذهو

 ا ا 2 امك ) ىلاعت هلوقو ( اب تايم

 00 اقل هلا نوكت نأ اهنا ( ره الف 0 |

 اي ادضأو ةعاسلاب و ذك" ٠ ): قامت هلوق هلاثمو « لوألا

 دييعل ناك ْن' أ اذإ 8 ريكس ةعاسلاب 257

ٍ 



 مسح مقر# تح

 هلْ 0 1 أ نم ار داددحب ف كما

 ريغ ىلع نيكعلا ني دو ( كت كا هر

 تاس تاداسلا كاداعر موق لثم ىف ملكلا قاد

 4 مجلات ها ءامتغالا ) هننو ( تادانلا

 نّدلا َكْهَحَو ”هق أَ ) ىل !اعنأ هلوق هلاثمو « امهعمجل دحاو ىنعم

 ايست, ةلوقاو ( ناد نيدنجلا 0 و) ىلاعت هلوقو ( ميلا

 + .ىلامت هلوق وجو( الع سانلا رطق ىلإ كا ا

 سدح نم 00 را اذبف نار

 ( 'عيجستلا ىتاثلا برضلا )

 )مع ودل نان ىم راك قلاوت نأ اعف ا

 /ليوط را دعو ءرهتكلا قف .ةيفقثلا تركن راك ىو

 ءةنالث هوجو هذبف « طسوتلا ةهج ىلع ةرءو ءاريصق ةراتو

 اكف كل و) يرسل روس ىف قلخ هيمن 00

 هلوق دعل تايالا 1 00 حيه 7 1 ا كبآبكو

 قوه اَذِإ منا ) ىلاعت ا 8 مقر *دملا | 95

 0 'نإ ولا 1 و و ميحأص ل

 (زاوطملا 2



 ل جس دس

 *يهالمج ىَح ) ىلاعت هلوق اذه نمو « سوي يأ لوقعب
 ا مار ل: راكإل دوما لصف ( ندماخ اديس

 .كولما رهاسو ما 01 ما هرقاوجهل 'رامجسلاو
 راعت لاذ( ةمحرلا نم هللا َحاَنج امْبل ضيفخاو) ىلاعت هلوق وحنو

 ا عماجلاو هيل لا ره ديل .امكيلاو ءرئاطلاوه هنم

 « سوسح ريغ لوقعم وهو ٠ ٍباملا روما ةكيرللا ل
 ,ظمااوه ١ ميسرلاو ( م كل رف 0
 1 نءرثكأ | ليزتتلا ىف دي ول ا
 و

 راع ل لا 3 < ىصحت

) 

 م ل لا لييفسلم لو مما ١

 وه 'راعتسملاف ( [نٍدقْرَم نم انثعب نم ) ىلاعت هلوقك اذهو

 0 عماجلاو ؛ ل

 00 ا لال هيف انكم ؛ 1ك رطل ”نالطنو فارطألا

 10 12 توكل تضغلا فصوق ( بضغلا 2

 ”بضغلاوه هل راعتسملاو ء توكسلا وه ٌراعتسلاف« ةراعتسالا

 ناو تيران 16 ء ثضفلا لاوز ؤح امهني ”عماجلاو

 710 اعل ليف اذه نمو ( هله وم اهلك ءدهو داك



 "0 تالا

 ( ينك علو 31 كك لا )1

 01 لا ردا راسا

 اتلاف ( انشا سارا لسكاو ) للاط هلوقق 0
 طاسبالا ةطساو ”ىيشلا وه « هل راعتسملاو « ُرانلا وه

 أههعيب عماجلاو ؛ىر 0 نآةرطلاف هم .الاو
 هلو ترخلا اذ فلو يس

 2 0 هل اتلاف ( يقعلا علا عال ذإ )ىلاعت

 روهظو جاتن و ايلا مدعأ 0 عم الاو « ا ةئيق راسم

 ا امهنيب ”عماجلا نكل نايك ده رطل

 هلا ”عأ عماجلا نإف « ىلوألا فالخ « ىلقع

 (راهنلا هنم مَن 'ليللا ال باو ) ىلاعت هلوق اذه نمو
 هنت ناكل: .هتملظو ليللا نم رايلارويظ وس 11

 , ىرت م ناّيسح نافرطلاف « هداج نر“ والا 06

 0 4 امهدحأ تيئارت | قم 1 ام امهس عماملاو

 راعتسملاف ( سئمالاب ند 1 ًَ ًاديصح اهانلمَّجف ) ىلاعت هلوق

 وه ةئم راعتسملاو « تابنلاب ةنيزنملا ةفرخزاملا ضر الا وه هل

 ”رمأوهو « ”كالملا امهنيب 'عماجلاو « ناّيئسح امهو ؛ 5



 3 سن 7

 الا مارق كرب ادرفللا هيبشت نموا« تايكارالا نو كلذ

 5 حاج ف ابتمملا ؛ 0 00 ةاكشمل هروأ 1

 ةاكشملاب درفملا ًرونلا هبشف ( ( رد 0 د ِ كَ ةج 5

 91 40108 ءاناصو الاو ءازج الا هذه نم ةكرما
 00 ا كا او كل لاني نارتلا ىف دحلأ رف درفأل
 ا كلل لصح دقف .« ةزادنلا ةهج لع رعشلا نف ”دوخوم وهو

 ال1 نا و ذأ) ةيماج نارتلا ف ةدراولا تاهيبشتلا نأ انرك د

 ف وألا نع 0 الو 3 ارغ اهيف سيل ةغالبلا ىف ةربتعملا

 تارا ا كا

 (ناتلا ىلع )

 ( ةراعسالا ىف مانيلا ءولع نع )

 هب زاحلا دعاوقلاف ُت أم ا ةراعتس دل نإ اعا

 اهنوك ىف نايبلا ءاماع نيب فالخ الو « هيف ًاقزع اهخسرأو

 ةدعاق ىف عر هنإ دا اعإو هب زاجل ىفأ أعملا نم ةدودعم

 ”00 0010 تاس دنو ا ال وأ زاجل نمد له هيبتا

 ال ا ركل ندا ع افا: كلذ: ب قطا هحف انزبظأو

 دكر أنبه 0 ئللاو : 4 لدخك نما هرا ا عئادب املا

 ةعلرا برضا لع ةعقاو ىو 6 ليزتتلا ف أاهعوقو



 2 ف اد

 ةميتلا مونلهلا بع نآاهّدلاك َةَدْرَو تاكتفا) كاع

 اهار اًملخ) يلاعت هلوق 1 ”جألا نافل وهو « ناه كلاب

 ريغ ند « ريغ 0 احلا اًضعلا هيشف ) اح 52 5

 ىو« ةذرفملا تابنيشتلا ىغأ « قارقلا ىف ةةزثك كو: دكار

 00 ٍمديعل 2 5 َّق برقللا ةهح لع اهدورو ُّق

ٍّ 5 1 
 هااح نك ال ام ةقرلاو ةفاطلل نه تزاح دق « ةركتسم ريغ

 6 0 4ف ل محفلا ةيلشا 0 لاحت 4 رظان لع

 نم رم مدلا ةقجلا م1 تعد 0 كا ْنَم 0

 ءرّوصتلا ةهح لع لإ 0 تما هلا 6 6 توقأب

 تهمس ؟ , ىنا اعلا اة رود ألا هد ىلا لاثمَو

 00 دنا يلا سلا مالظلا ف موجنلا

 0غ لزعمو ميظعلا 3 هلا تاي نع ع لاخ تابهديشتلا نم

 هانلق مك

 ةرجشك ةئيبخ ةلك ثنو لات ةلوفكت ةكرلا 1
 قمتي ىذلا 0 اورفك نيذلا لثمو ) ىلاعت" هلوقو ( ةثئبخ

 2 ةاروثلا اواممُم نذلا لكم ) ىلاعت هلوقو ( مَ ال اب

 ابغا هكر لت ا لمحي راجل رك

 ريغ ىلا ) 8 5 6 نب رم 1 00 ةسكلا 4 هييشتلا دوص#.4



00 

 را هب هنشملاو 8 هيتشملا لاو دا اهعلارو
 ه-

 لا

 0 1 ٍرَك ىف تآلظك وأ 10 ىاكق ةلوق ءهنمو ةركللا ناك

 0 لاو هلا كلا نم هيف مث اهف ةيدكشلا 0 -

 0 ال ل قوق ايضا 0 « لطابلا ىلع ىدامت

 هلآ كح الو 00 ف 000 |ل

 ( عبرا فرطلا )

 ( هيبشتلا كح ىف )

 راك 1 فادح نكس رو ءابرت نك

 ءايشحو 0122 ءانخ ها هام

 ؛ تيرقلاو  ديعبلا ل ار د انوا كرك اطر

 0 اذه ردص ىف هيدشتلا ةدعاق ىف « ل حضاولاو

 فا ةكراولا تايبشتلا عي م نأ 00 3 0

 ينعأءا رك نبل هددع نع ةلاح نانا تاتكأ

 اآلن[ اك دو امادرفم ىف دمبلاو هاوغلا

 نمو كفر ىةدزاولا تاجيشتلا قف ضراوعلا

 راجل داس ١ ةاديشلا ناكام لك ىف ةدرتملا امن
03 

 هك "انهو 6 ةدايز ريغ نم 5 ئعمكا 6 هروصلا ٍةروص



 د نش

 هلوق اذه نمو « ليللاب محافلا رمشلاو « دْرَولاب دخلا هيبشن

 26 د ةيولالا ىلا

 سملا 3 نط فوك امج كلف ريغو ( ”نونكم نك

 هتوقل « تاهيشتلا نم ن 0 نع وهو « ةدهاشملاو

 ريغ نم نيَيلقع اعيج انوكي نأ اهناثو ؛ هقبرط روبظو

 1 م.« ةايملاب علا هيتكق الما ململاك , ساسحإ

 لوح نمد ا1 توما لمذا 5 الا ىف عفنلا

 نياك نوار هلو اذه ىلا ىلا أمت هللا راش شأ دقو ءرك ذل

 ا هكند نمك سانلا ىر دل دمت ارو كلا هل انامجو ءانيَيحأ
 نام ا ا 1 6 1 أ تاملظلا

 نيب ام توافت « هب لا 0 21 0 معلا ف

 هللا هناا تنوع م لملاب لاحت هلآ اه لا

 اه لاك هلا رن هملظلا ل نك سن ل

 امههدحا رك نا أو « باقنيو فّرصتب « رونلا ىف وه

 نك

 راد فمان علا مل لش
 لاق 4 يس ا 4 3 ىو ةهشملا

 هت رس ََع

 (مراتطأ تيمنا“ ةيسلا اذإَ
 ل ل ب ب

 "ل 1 ا
 يح م 9



 3 سل

 ىف مهداصأ نولمحت قرب دَعَرَو تاهل هيف ءايسلا نم
 نم هرك ذ امم ضرغلاف ( تملا 0-0 قعاوتصلا نم 1

  رفكلا نم هيف مث ايف رافكلا لاح هيبشت وه « هيبشتلا

 07 اد 117 2 ءرارسمالاو , دوحجلا الع قداذاو

 مل أ عم هسفن ىلع قافشإو ٍفوخو قاق ىلع وهف ةلئاحلا

 "لاح اذكبف ءهن ةلزانلا ءامش الا مده ىم ىنالي ام مالاو

 000001 ا كلل : " نم ةيف اوعقو اق ا

 , ةكلبملا تامالبرالاو « ةميظعلا جناوملا نم مهيلع عقب ام

 امل ناف « ليزتتلا ىف ةعقاولا تاهمبشتلا ميمج ىرت اذكيف

 ىف رفظ نم ابلقعي ةقيقد ضارغ ال ةنمضو ؛ 0

 مآحو «قْوذ قدا ف 1 ناتو طع يارا ةعاتصلا هذه
2 

 نمف «' ةدالبلا را ل ما رفد قئافنلا كلك كوخ

 هقيفوت نسحو ىلاعت للا ع ةيغبلا ىلع لص بيرق

 ( تااثلا نمرطلا)

 ( هيبشتلا ةيفيكىف )

 ءاتوكي نأ املوأ « ةعل را هجوأ لع نوكب هدورو وهو

 وحن اذهو « نس اب ا اب هم هيشلاو « هيقملا ىعأ



 سو

 اهثلاثو ء.هاوتلاوس|وذإلا نم هسا 1 ا ا

 « هيلع توبثلا 0 5 ىنثالتو ةنقرو نامرالا ا

 الثم هللا يَرَص اك « ءىث ىتدأب بواقلا نع ”لحمضي هنأو
 000 0000 عه او كاع فض ىف هلا وكلا

 توبكنملا لعب ءرفكسلا ىلا باليتثالا قرش ىلع هنأو « هيف

 2 هسا ءاشالا حس نم هنإف «اهتيبو

 السلا روح دا دوم كلذ ءاراور ا ًالضف ء ترا و

 نع هنإف « نبّدلا ىف هل ةقانَو ال نَم لاح اذكهف , هي راقت

 ام« نالطبلا ىف ىثالتلا اهعبارو « هيبقع ىلع ص بيرق

 ا هيلع ناَوقس لاك هلك ل ا
 0ك ايام لف نع وسل لدن لباَو

 ةدئاف 0 0 لامعأ نالطبل 5 ىلاعت هللا هن رضو

 رجح ىلع عقاولا قيقدلا ”تارتلا هل :قواذح الو هولمت ايف

 « باهذلا ىف ءىث 'عرسأ هنإف ”لطلا يضيق ءارتالا را

 ا 1ك هيلع للا عوقو دنع نوكي ام ا

 هنإف « ناعرالا ىلع ٍراَرق ريغ نم لامع الا فداص اذا هنإف

 8 را ىلا هلزن استار هلا  اشط

 (نارطلا)ر 10-5 0



 3 ل

 آل (داجج مانصأالاو ءارذاق اناويح هتوكل اًقلخ "1 بابل
 دانا نا نم م رطل نلح نإ تاه الو م ا

 00000010107 00 داع نبا نع يسم 6 ةلاح لكأو

 نايف 4 لبسلا اهسوز لع نوعضيو « نارفءزلاب ءانصالا
 3 «هنم رصتنت الف ىورللا نم اهسوغر لع عقيف باب لا

 6000 لا هاما: ىف (!هردك قع ها ءاوردق اه ): لاق

 005 ا( اماح الخل ء ةدابنلاو ةيطرالا: قاقحتسا ىف مانصأالا
 اذه ىلع 'رصتقتلو « زحَملاو فمضلا ةباهن ىف ملاح ةياكح نم
 نم اهمحنو ؛ةن الا هذه هيلع تلمتشا ام ىلع هيينتلا نمردقلا

 و ةررشك افاروأ اند يا ها كك راء اف وقف اطلنا مرارا

 افارطأ هئم 1

 ) عبارلا رظنلا )

 ( ليثكلا ركذ ىف نايبلا مولع نم )
 فلاخم وهو . نايبلا عاونأ نم ”عون ليثقلا نأ رعأ

 الا راو ادا روظلل مف نوكم اه ةيبعتلا نإ ءاهينيعتلا

 انلق اعإو ءزاجمل عاونأ نع توهم وهو: 6 ةراعتسالا قم عون

 اهنإ و , هيف ةلصاخ ةراعتسالا نأ ةهج نم ةراعتسالا نم هنا
 نم 2 ناك نإ ) معماجلا هحولا نأ ةهح نم ةقرفتلا عقت



 ل سوس

 عموبف « عامجالا عم هقلخ نم سايرالا ناك اذإف 00 ٠

 2 هانإو) هلوقب كلذ َدكأ مث « ةلاع ال 1 دارفنالا

 نوزجاع ع ىلا كلذب ريشي ( هنم هوُدقْتتسَي ال اعيش 'بابذل

 مما كلذ ّ لدب و «زجعلا ةباهم هريبدتو بابذلا قلخ نع

 ام ءاليتسالاو بللدلا ةهج ىلع ائيش بابذلا ينم َدَخَأ و

 رمماقت ىف ةياهلاوه اذهو « هنم راصتنالاو هده لعتاور اي

 لك « نيتلصَخ نيب نوعماج ةقيقملا ىف م امراقحو ممضا

 امهادحإ « امهعامجا قالا ظ زجعلا ىف 526 امهنم ةدحاو

 اذإ هنمراصتتالا مدع ةيناثلاو ) كتابا قاخ ىلع ةردقلا ' 8

 هنأ « هتياغو مالكلا دكه سالو ؛ مهم ءىث ذخأ مار

 قحلا نع مهلالضو موالح ىف صقتل لاخدإب مهيلع ليحتسي

 تاقواذملا 00 "نأ « مانصألا هذه ةدابع رم اوءاج امف

 اليو اه ماس |هوتسا ل هس اهرتحأ

 1 زحعلا ىف اذه ن ا  هنم ارضتنت ال اهعاقم ةئانأو

 ”للاطلا م ) لاق مث « هنم نوعنتع الف موياس ىلع دف

 فعضلا ىف ءاوتسالا ىلع ةلالد َه "الإ هلع بقع ( بولطملاو

 نم ؛ ليلا قو هتردق مظعو اعل هللا لالح ىىلا ةفاضرالاب

 .توكمي نأ منتمال لب  ةرريقح ةفيمض ملانصالاو بابل



 ل مسا د

 لال ل يلب نإو ةةياوستملا ولو ان( ةلوقاك

 1111و ةيرلطملاو بلاطلا ندع هني ودعا

 0 1 ل تاقروت اغإ .ةينآلا' هذبق (هرْقق
 ةلاع ادع 0 0 مانص الاو ناثوالا دع رافكلا

 ؛ ادوبعم نوكي نأ قحتسي فيك زجَعلاو ناّومملاو فعضلا ىف

 ا نك اج دسم ال ىهوا , ةدابغلا هيلا 0 0

 : 0 دار ا 0 ردع لوك تناول

 0 ضل ىف مهملع 5 ْمهيلع لدت ام ىلع اهلل الد

 , مهمالحأب ءاردزالاو « موقع صقن ىف ةيقب مهيلع تك
 ىلع دوصقملا وه ام ةياالا ردصف « كلذ نم هيلع مث امل هيفستلاو

 لقي و ( هللا نود نم نوعدت نذلا نإ ) هلوش ديك أتلا ةهج

 نم هيلع مثال لوصوملاو ةلصلاب ارب رت « ناكل هده ا

 ا ىذك.إل ءانمص لاو ناثوأألا مهماو « ءاكرش مذاختا

 لبقتسملا ىف ناب ديك اتلا ةهج ىلع ىننلاب اهبقع مث « ىنعملا

 نأ ىف ًاراهظإو رْيَسلا ىلع ةلالد ( باد اوُقلَْي نا ) هلوق
 لهأَتسَي د و 0 هذا هلام ده نم

 بايذلل مهم نلخا ةلاخما ىف غل اب م أذ هاا فكرك ةكرشلا

 ةرهاظملا نوكت عامجالاب ن ا تاو لان كارم
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 هلوق كلذ نمو «هزاجو مالكلا ةقيقح ىلع ةلاد ةءانكلا
 ( امؤطت مل 6 مضَريدَو مَصْرَأ مكر وأو ) ىلاعت

 نمرنالا عفو ةقيعلجلا ليتم لا اللام ١ اير

 يلم يتلا جوُرفلا وهو ءزاجلا هن دارب نأ لمتحت وهف ةتب مما

 هذه قد و « ءطولا 3 اذباف « قاقرتسالاب اهايإ

 0 ا ملا ثزرح '؟راسن ) ىلاعت هل وق ةيانكلا

 ةئيرقلاب لاو فلا ةنزمأ كي وفا كا اهل 9 أ

 راقت كلا فلو هك لل 1و نع دل ا

 ا يا و6 ( ءالسلا هنيلع ميهارب

 و ور مهول أسأت 505 مهرب ةلمف لإ ٠ 2 مهاَرإإ

 , مهلا 1 ةءانك تدرو امنإ هب 200 َنوقطشي

 مديبك ىلا لعفلا دانسا درب م« موقعل ءازهساو 2

 « ممولحل هيفستلا دارأ 0 ناداه وكلا نس

 فيك ميول لايفسال مهطوقعل يفاضتسالا

 يم "لو 57 0 لقعي 1 مس + ا 0

 قاف ةمداشلا: فاكر الاوااونلا قلاذب شوا

 او ال مول ساف ممريبك هلعف اع إ وهف نومعزت ؟ ناك

 نأ هللا نود نه ة نذلا نإ ) يل !اعن' هلوق كلذ نءو
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 0000007 املاو ةقازملاب 4 ديرأ ام لع لادلا امئالا ره
 دنع مالكلا اذه نإف « ريل دمر ُيثك ”نالف : موت

 ه0 لع لاو 21: اع زاخو ةتقيفح لع لد دق هقالطإ

 وهو « نآفيضلا ةرثك ىلع لد دقو « هتقيقح وهو « دامرلا
 0000 ا ذا كلاق , ةرامتسالا فلاخم اذهو < هزاع

 هرم ال زاك لع لاد هناق نايل الا درت 0 ا

 00010 2 لا نق: را ف هلهو كورتم ةقيقطلاو
 00 0012501 نا رمل ءاكلاو ضن رمثلا نب ةقرقتلاو
 « ضلرعتلا فالخم « ًاعيمج زاجلاو ةقيقحلا ةهجي هيلع لدتام

 1 اماو «ازاحم الو ةقيقح هيلع لد ام ىلع لاد ريغ هنأف

 الآ "تانك ىف ةريغك ةياتكلا ةلثمأو « اقرتفاق.« ةثرقلاب . ةيلع

 كاد الو لاعي هلوف داب ميه ايكو لات

 (ةومته ركف 5 0 محل لك 00 6 م

 دق ب عسل ركلا ةيآلا هذبف

 000000 111 للا ىاه تماما .6 2: رواجا ارق

 ورق ( مامطلا نالك أي ناك ) ىلاعت هلوق كلذت نمو « باتكلا

 00 « لك الا ةقيقحمل هن دافإ داش ا هل عضو اه لع لاذ

 انلق اذهلف « هقح ىف تنام وهو « ةحاملا ءاضق هب دوصقم



 “3 فش 7

 ( ماارلا برضلا )

 ) 0 ل را ةراغتسا )

 0 -؟ [:[ هاما ىَنَط امل انإ) ىلاعت هلوق هلاثمو

 ل 0 قح ريغ 1 ركلات نايل

 يوسع وهو « ءال ناثطلا هدا < يللا

 لع الا 4 5 نع 2 وه امهسب 'عماخلاو

 5 نع 00 7 اريؤاالا وه أمس عماجلاو 6 ا ىو

 ةفق ةرامتسالا فيطل نم ردقلا اذه و

 انهه هان درا أمل ها

 ( كلاثلا رظنلا )

 ( ةءانكسلا رارسأ ىف نايبلا مولع نم )

 ةلاغ :عاوع ام نآببلا ءاماع ناسا قةليكفلا مع

 ماكتلا ديرب ناوه هلاق ام 'لصاحو؛ىناجرملا رهاقلا دبع خيشلا

 ىأ لب هل عوضوملا ل فللاب وي ذب الف 6 ىناحملا م كف تابثإ

 هلاقام : صيخلاو « هيلع الاد هلعجتو هيلا هب اىويف « هيلات



 ل مخرب

 000 2 مما واو هاو: واسس 10 ل

 ةنكلقو هسأَر فحت 0-5 اذإ ' ةنمد لا , ماسج لإ

 'مماخلاو «لطابلاو | 6 ا كفو هن ار 3 ءرحملاب

 عدصاف ) ىلاعت هلوق اذه نءو « باهذلاو مادعرالا وه امهمنب

 فرز عَّدّصأا لاق« ماسج آلا تافص نم عدصلاو(نسو' 8

 هللا لص لوسرلا ىعأ موضول انهه ريعتسا دقو « ةَروذراقلاو

 امهميي ”عماجلاو « ةّوبنلا راهظإ و قلا نم هب ءاج ايف ملسو هيلع

 "2 الاءاعدحا سابتلا ةلازإ زإو لطابلاو قملا نيب ةقرفتلاوه

 ةلرازلف ) "لوسرلا لوم يح او لل ىلاعت هلوق اذه نمو

 "2 ةترعسا دقو. ا تارطيمالا نعام تح

 رمت وه امهنيي 'مماجلاو « لاوح ألا ىف بارطنمالاو لفل
 ةقيقفل( مر وْبظ ءارو هوذبَتف ) ىلاعت هلوق اذكهو «لاوحألا

 0-0 ىلا لعأ ا حارأط 8 الانعب نوكي اه ذبنلا

 رد هوا اع ءاقلإ ىف ةراعتسالا ةهج ىلع اراب لعمتسا م

 م 'عماملاو ا اسأل[ مهسفأ ن ع تلا

 اد ا لا اهل ألا كلت نمد اومزلا انع ضارعأالا
 ودفع ودلع قم ةعلا تارا كلا



 سل سل

 ”راهتسبملاف 14”تيفملا ةادش وه انها زيهلاف ( يتلا نم

 دا دلع راب ةنرمتما ؛ هبضغ دنع ناسنرالا 0

 : اهلا دش دنع هولا ةلاملا ادب عماجلاو ءا 5 ميل

 ةعساولا 0 5 انرجأ ب الا «راثلل را

 هانم لمع ن «« اولمع مل 0 ةلوق اع

 (موقو) ىلا 3 هلوق امهنم ىلوالاءناتراعتسا 5 ءاه

 رافكلا لامع[ نضرحل نيعتساف# داثلا قح ىلا انف

 ىلا اهب ,”لوقعم رمأ امهني ”عماخلاو « ىلاعت هللا ىلع

 (اروتنم يع الف ) ىلاعت هلوق هيناثلاو + ىتالتلاو نال
 ننسملا لود دنع ضر لا نو اتا يشل نمل

 امهنيي عماجلاو « ةلطابلا لامعألل ”راعتسم وهو وكلا 1

 اهنإ :انكل «ناّيسح نالاثملا تاذهو « نالطبلاو ئتالثلا وش

 /كوقعملا نم كوقفلا ةرامتسان أك ناو: ترتشلا ذهو اخ
 قر 7 'عماخلا ناك مل

 ) لوقعملل 0 ةراعتسا تلاثلا فرت

 نمد لطأبلا ىلع ؛ ا فذقت لب )ىلاعت هلوق هلاثم هو

 ةلرقكا رو 0 تاهضاا تاب [ذيهأ مزه شرحا

 (زارطلا) - كج - د



 - فس
 كا

 مه ال -ا ل هلوق اذه نمو « ٍسوسح ريغ 100

 رانا وه هنم راعتسملاف «نانلل دوما لصاف.( نيدماخ 7

 كالا رهام عماجلاو ءنوكسلبملا موقلاوهدل ”اعتسسملاو

 راعتسلاف( ةمحرلا نم ٌلّذلا َحانَج اَمْبل ضيف او) ىلاعت هلوق وحنو
 اع 0-2 لولا ره هل اعتسملاو العلا رقي هيف

 ء سوسح ريغ 0 « بناجلا طاطخمناو ةكبر لا نبل

 ,ظملاوه ١ 3 ا ممالك ا .ح ) ىلاعت هلوق 0 نمو

 2 نءرثكأ لكما ىف هلك 0-00 ا لبا

 ةراعتم 0 تناحي 0

 ( ىناثلا برضلا )

 لرقم مآ ةظساوب كيما وتحل هراقتسا )

 وه 'راعتسملاف ( [[ دقْرَم نم انّثعب ْنَم ) ىلاعت هلوقك اذهو

 اذ رحاب 2 املاو « توما وه هل راعتسملاو ؛ ذا

 اول انور لامن كلر اذكر رشا نالطنو فازطألا

 اة ع فركتلا تبضغلا فصوق ( يضع 0

 ”سضغلا وه هل راعتسملاو « توكسلا وه ٌناعتسملف ا

 ”لاوز توكسلا نأ 5« بضغلا 'لاّوز وه امهنيب ”مماملاو
 ذاكست) ىلامت هلوق اذه: نمو« ةيلقع رؤمأ اهلك هذهوءمالكلا



 حران ير ح

 ( بم لو الا ترشلا) *

 ( سوسحم لل سوسحملا ةراعتسا )

 فاعتسلاف ( انش سارا لسصفأو ) 01 هلرقك اجر

 طاسنالا ةطسا» ناشلا وه 6 0١ تسمو « ران ١

 امهنيب عماجلاو ء ىر ع 0 نآقرطلاف ١

 هلوق برغلا اذه قحلو . يطال وة

 «”م رلاوه هل ٌراعتسملاف ( ميقعلا عدلا ”ءمبلع انس ! )ىلاعت

 0 جاشرالا ١ مدع امهيب عم 0 0 هتيم راهتسملاو

 ري لا ”مءاملا نكل « ناّيسح انبه نافرطلا ا

 عا 8 عماجلا نإف« لوألا فالخ « ىلقع

 ( نايا دنم حاس ليلا م ْ ا هلوق ذيع

 هاو هتملظو 5 أروي ظوه هل رامتسلا

 « ىرت 5 نايئسح نافرطلاف 0 يا والا روبظوه

 هو ار امهدحأ 0 : أم 0 عم ا1لاو

 راعتسااف ( س ذل نا 4 ًاديصح |هااءّجف )ىلاعت هلوق

 وه هع ا ا الا ا ةفرخزالا ضرالا رك

 اهو 'عماجلاو « نايسح امهو « 0



 ب سسوس

 ىلاعت هلوق بكرملاب درفملا هيبشت نمو « تابيكرتلا نم كلذ

 , ةجاجز ىف حاببمملا ؛ 0 ل 1 روأ لم (

 فما ةدرفملا ا 2 0 1 5 0 ةحلحلا

 بكرملا ةيبشت امأف «فاصو ألاو ءازجأالا هذه نم ةبكرمل

 5 00 هتليقل الا كلانا هل نارقلا ىف 5 درفلاب

 لا لصح ايف و ةردتلا يلع ردشلا قا حوخ ومو

 00 لل اننا نارتلابق ةدراولا ب !هينتلا ن0

 ع وأما 1 4 02 ام سبل ةعاللا قو رركلا

 باوصلاب معا هّللاو

 ( ىناثلارظنلا )

 ( ةراغتسالا -ى نايبلا مواع.ند)

 هب زاجلا 000 0 أم رد ةراعتسلا ا

 امك نايلا ءنلع نب قالخالو © هه اقع امهسْرأو

 ةدعاق ىف عقو 0 00 اعإو ؛ةب زاجل ال ةدودعم

 ل ” اخ هيقو « لعبا زاجل نم 1 له « هينا

 ١ ادق رك 9 ا ك1 وو ل بويات ولعاو

 0 وه انبه 0 لعذلاو لتعم كانا عئادب ل

 هير 1 ل لع دينا هزم لي راتلا لو اهعوقو



 تبول

 ةميقلا موه ءامسلا هبشف ( نآهّدلاَك َةَدْرَو تناَكَف ) ىلاعت
 اها امل "لامن لوف وسو رس ١ ليلا وهو ؛ ناه اهلا

 ريغ نم « ”ريغ ال "نامل, اصعلا هبنشف ( ا 00

 هو « ةدرفملا تابمشتلا ىغأ 'نارقلا ىف ةريثك نعون هذان

 ةفولأ»و 0 ريغ اههيبشت ىف برقلا ةهج ىلع اهدورو ىف

 هلاح قم ال [مأةقرلاو ةفاطللا نم تزاح دق « ةركتدسم ذيع

 « رمج هيف ناك اذإ محفا ةنشا 1 لاشمو « رظان لع

 نم رم مدلا هيدشل 4 ”تيهذ ص101 كلسم نم رحب

 ءرّوصتلا هع ال 5 ةلاح اذه ام « توق

 لي < ,ىناعلاب ةسوفخلا ومألا ةنشلا ىلا كد

 هلاح اذه اف «ةعادبلا .نوتطلاخ قالا مالظلا ىف ”موجنلا

 اهنع لزعمو ميظعلا نأ ًارقلا تاهبشت نع لاخ تاهببشتلا نم

 ان
 ةرجشك ةٌئيِبْح ةلك ل ثمو )ىلاعت هلوقكف ةبكرملا ( اأو )

 قمْنَي ىذلا لئمَك اورفك نيذلا ّلئمو ) ىلاعت هلوقو ( ةثيبخ
 ل” ةارؤتلا اوان نيذلا لت ) ىلاعت اوقو ( ْمَمْسَي ال اع

 يف ابنأ :ةيكوملا عاضاسو ا.( اراهضأ قيل زاخلا نشك اهواك
 3 .؟

 ريع نا 4 رثكا وأ 4 ةرهر ا 3 شت 3 هينشنلا دوص##



 د سس

 ا 57 دهب ةعقملاو 3 هننشملا نوكأ أعل ارو

 ا 1
 ال سات كي لطك وأ ) ىلا هلوق نمو عركلا قلح

 رارمصإ الاو 0 ا :م هيف مث امف كك ١ لا هبشف

 ك1 "لف صضعل قوف ا تارظب 6 لطايلا 8 ىدامت

 هيلا ىدتبم الو رونلا ىف 50 اهل

 ) علارل فرطلا )

 ) هيبشتلا 9 ّق

 0 01 و 6 ادعت نك ناك اني رو

 0-1 ل اك ايو ماقتل نوك ةريو ءاحضاو

 6 بيررقلاو ةعلا ةلغمأ اررق كقو « ا د أمت رو

 كاك لا اذه ردع ى هيشلا ةدعاق ىف « اجلا حسضماولاو

 ىف ةدراولا تاهيبشتلا عيمج نأ معو ؛ هر 0 ىنغأف

 ,.-أ ءايلك بئاوشلا هذه نع 0 ىلاعن هللا اا 52

 هذه نم ءىث اهضرتعي الءاهتبكرسو 2 ىف دعْبلاو 0

 ا ا اف“ هيدشم 5 0 0 ىحف 0 ام ّ
> - 

 هلرقك“ اذعف 6 ةدايز ريغ نم ىع مما 4 هر وصل هروص



 ا سرا 00

 ل اذه كا ها 0 ا رد لا 0

 كي عل ا
 هتوقل « تاهببيشتلا نم "ن 0 ام 8 وهو « ةدهاشللو

 ريغ نع نيَيلقع ايي انوكي 5 اهناثو (ةههر م روبظو

 نم هةر 1 ةأم 000 مْ ءلا هاف 4 ةأم 05 ملعلاك ) سا سحإ

 ل نم 4.ف 00 توملاب ”ليملا 0 لإ اورتن

 يم ناك نمو اير كلوش ذك ىلا ىلاعت هللا راشأ دقو ءرك ذل

 ف هاكم 0 انلا ْق هب 0 0 : هل م اني ا

 زاما ده 0 0 6 0 56 3 0 لا

 يرام ةتراضو هلا يلب هدا ريل للا ىف

 هللا يان نو 4 اعلاب أ علا هللا نا م نب 8 نيتلاحلا

 كاك هلأ نف ةقضلف نعل 3-5 لوطا
 يقول نو 1 ااثو « باقتيو فّرصتي ء رونلا فوه

 لع املا عيبا ضل طال لا
 لاق 4 ياجعل وتعاو يملا ؛ ةدلقع م ةهمشملا

 3 6 4 و 2

 أعدم تدشنأ ةيئملا ادإَو
 رع ل 2-5 - ؤ5

 1 . 5 0 1 يك
 عمدل الأ هةمدمل 0 كدنشعأ |

 ا



 دج ١ د ياك

 0 1 7 0-5 ا 2
 3 مهعلاصا نولعج فراو دعرو تاملظ هيف ءامملا نم

 : ٍ : 00-2 ىلا ل ل
 نم 00 م ضرغلاف (تؤوملا ردح قءاوصلا نم مماذا

 ” كلا نباذي + ةفرانكملا لاخ ”هيبشت وه" «ةيشنلا

 0 اللا 17 هتاصا . نك 4 00 الاو 4 دوحتحلا لع ىداملاو

 مخل أ عم هسشن لع قافشإو ٍفوخو قلق ىلع وهف « ةاناملا

 لاخ اذكبف ءه ةلزأ نا ل 3 5 مالو

 نونم ١ الأ 6 هتريحو كتف مَظ نم هش أوعقو أمف 0

 , ةكلبملا تامالبرالاو « ةميظعلا جنتاوملا نم مهياع عقب ام

 امل ناف « ليزتتلا ىف ةعقاولا تاهيبشتلا ميج ىرت اذكبف

 3 0 نم اع ةقيقد 2 5 0 4 0 1

 مآحو 6 قوذ ناك أهمف هل 0 ظح رف ةعانصلا هده

 ع

 نعف 6 ةّدالبلا 00 2 فاص 0 قئاقدلا كال لو

 هقيفوت نسحو كاع 0 ا ل لصح ها

 ( كلاثلا فرطلا )

 ( هيبشتلا ةيفيكىف )
03 3 2-0 2 

 يركب نا اهلوا 2 ةعلرا هحوأ ص نوكم هدورو قوهو

 وحن اذهو « سلا نيك ردم « اعيمج هن ةبشملاو « ةبشما ىنعا



 ب ةومناج هي

 ايثلاثو“ « ىهاونلاو نشساؤالا ىف هتان نافعا
 « هيلع توبثلا مدعو «ه 1 ىنثالتو هتقرو ناعرالا 207

 العم للا د ءىث قدا هل ع لحيضي هنأ
 ا 3 َرَق ريغ ىلع ل ءهناعإ 2 هلا ل

 يرسل رو نك ال بالقت الا فرش ىلع هنأو « هيف

 ا لا ]يفر ماما وفاق لا نم هنإف ءاهتيو .

 000 رم كلذ 5 7 دن وش

 نع هنإف «نيّدلا ىف هل ةقاَثَو ال نم لاح اذكبف « هبر

 م نالطبلا ىف ىثالتلا اهعبارو « هيبقع ىلع صك ب
 ةباصأق "بارت هيلع ناوفص لثمك ةلئمف ) ىلاعت هللا لق

 او امم دش لع نورد و كلم لباَو

 ةدئاف ال هنأو ةرفكلا لامعأ :نالطل' العم ىلاعت هللا رد

 رجح ىلع عقاولا قيقدلا بارتلاب « هل ىّوادج الو هوام ايف

 « باهذلا ىف ءىث 'عرسأ هنإف طا هةييسف اا 17

 ظ ارعكلا ”لاح اذكلن « هيلع عاملا عوقو دنع 0506 ام ”اطنأو

 هنإف « ناعرالا ىلع رارق ريغ نم لامع الا فداص اذا هبإف

 شمت ر[)لايل هز اسما لا ل ها

 (زارطلا) - 40 - م 5
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 كلم ام“ :هل لاقيف«هل ة 0 0 0 عسل ةأرب

 ا لع 00 ءأملا ىلع قري 0 زرع اذه

 هن اهناثو « لوادَج نالطلو هتدئاف مدعل د كرف

 ها هةسفن ع 5 «هبشملاس:ج نايب دوصقللا 00

 لاق 21 0س ةرابطل ءكتالملاب صاخخشألا 0

 كالمل 0 ىس ال ل

 بوصت ءامسلا وح ل 0

 ضاخمالا نعل نفتح « هتمحه لوز ىف امِإ و

 « نيدلا نع مهاهذ ىف نيقفانملا هللا ةّبش 5 « عابسلاب

 000 ل اك دلوفب للا لوبق نع مابفأ فدو
 مدعلو ا ع مرافت ا 0 00 نم ترف

 اهشه دو: اهرافن دنع شحولا ريت 0
 1 اا كلاش ا داس آلا ل ا

 0 ل كدرو «هتبؤر دنع ىوعر

 اوصرعأم ةاروتلا ماكحأن ا وام اهف ميلثم 1 د 2

 قوف ة هاكات ام را ممروبظ ءارو اهوثرتو اع

 ٠ اذكهف « ةيادحللا عاون ادي تلسما اه ىردنأل ء هزيل

 ءاهب لمعلا نع سانلا ْدََْأ ثو ةاروتلا نولي دوهلا "لاح



 سل الاب دس

 ا ا ل ا ءاشنإلا ةهج ىلع

 قادص لمتحم ال هنأ « ءاشنإ هنوكبب ؛ضرغلاو « كلذ ريغو

 هلوقك ءنابخ الا ةّهج لع اذراو ناوكم نأ اميين اونا ذك الي

 كتف ) ىلاعت هلرقو ( اراقب لا :نتك "لحال

 ةقيرط ىلع ًادراو نوكي امم كلذ ريغ ىلا ( بلكلا لثك
 افلتخا نإو هيبشتلا دوصقأ ةداف الا ىف نايوتسم امهو« رابخبالا

 هترك ذ اهف

 ( قاثلا فرطلا )

 ( هيبشتلا نم ضرغلا ناب ىف )

 «ةشلا نوك نا يمخلا لا م رعأ
 ركفلا لك قاب ديو ءفلاوجا لك ىف هش ظعأ

 لاق نم لوقك
 حدَتمإ نيح ةفيلخلا جو ُهَنَر ع حابصلا اَدَبو

 ني يخل ا 0 ىتح غلابف

 ضايب ةيبشت وه ةداعلا ىف لاغلا نآل « ءالجلاو حوضولا

 2 دقو « كلذ نم ا لعف انهه 5 ردفلا 23 هولا ٠

 مك سفنلا ىف 'نيكقلاو ثيرقتلا اهلوأ « ةريثك ضارغأل



 هه

 ا سلا

 هنو 6 هقوف ةباغ ال ثيحح ةباغلا غاب دق هنوك ىلع كلذ نم

 هلاوحا عيمج ف ةغالبلا لها مالكل تناف

 ' ( هيبشتلا ىف لوالا رظنلا )

 ارم ةيراق مالكلا مدر 1 كليم دوصقملا ل

 قالا نام ىف لولا د (

 ناعت 00 ف م و 6 و الا ىو

 داك 'يلاعأ) لاش ةلادقعو )ل 1 : , فصعك مهل مولع (١

 016 ىلاعت هلوقو ( فصأع 0 ف حرا هب هن تدك

 ) ضر لإ ا 4 طاةخاف ءآمسلا

 00 ا ات دابكل | ناكرابأ
 ) ك0 0 3 كر ىلاعن هلوقو

 دقؤتسا ىلا لكم ) ىل للام امو

 5 كتل ١ اك انامل تابلت ركع امن 1. ) .ىلاَعت لوقو ( أرآ

 اهول محل <“ ةاَراوتلا اول نيذلا لم ) ىلاعت هلوقو ( ءامسلا

 ةليلا ا عال كح يافا ل اذ رامحلا 0-5

 [هزئآو نوكي نأ امهدحأ ؛نيهجو ىلع ' درب 5 ىلا ةفانم الإ



 سبه

 هلثاع الو « هينادلي ال هن إف «ةغالبلا ىف ٌمءاغ 3 غلب نإو هريغ

 ههلخع اراب "نايل اوممتجا وأ ىنألاو ”نملا نم يللا نأ
 3 ىلاعت هللا يكح ام ءاوثردق ام« 35 1 وأ هنم ةروسبوأ

 دا تست نل "فز لا كرف ةلاقلا مد

 ولو هلثع 06 نارقلا اذه لثع ا نأ ىلع نجلا

 نام الا نع قلل ١ رع لصح دقو( اي ظ ضعبل ' موضعا ناك

 ناك ةئاوس « ىللاعت هللا ةئيشع اذه دعت هر رقنس 5 ًامطق هلثع

 رحعلا ناكمأ « ىتاعملا مواع نم هنّمضت ام ىلا ةفاضرالاب ٌرحعلا

 لع مالكلا رم نفعه قاتلا مولع نم هنمضتأ ام ىلا ةفاضرالاب

 ةقيضت ام وره انه طرد دل ىدلاو بى اعملا مولع مب هليل 6

 اب هفردرث مث « هيبشتلا نم هنمبضت ام ركّذنف « نايبلا مولع نم

 0 هلي ا هرثإ ىلع 0 2 ةراعتجالا وسم

 ىتلا رارسألاب هيف مالكتلا متو « ليثقلا ركذن مث « ةيانكلا

 تاثكتلا“لوأ ىف انيك دقو ء تازاخلاو قئاقملا ن انين

 هيلا ريشن ىذلاو « اهدعاوق رب رش ىف ءايش لإ هذه قئاقح ىلا

 2 طش ناو 2 هد لع لفاعملا مزه ىنقافدف هنارسا

 رظانلا 00 ءاهف هيراش الو هناك مدقتملا مالكلا



 ب

 ةعاجش ديز : لوقت نأ ةبوغللا قيرطلابف « ”عاجش هنأ
 0011 ل كرا اذاو 4 ةتعاسم ى ديالا هش
 1 ل الا ا هيف لوش كن لف « ةغالبلا قب 0

 0 ىلا الو راسل وه لو الاف ءدن الا اَذنز

 ادا قي اذلا ةلالدلل الواتتم نوكي امنا نانبلا رف « هييشتلا

 اذ ناو ءدرصتملا ىنعلا ف تاصقتلا هدانا" لدمج اق

 ءهنم دارملا ماهل مالكلا ةقباطم ىف ءاطألا نع دا

 0 اال عر «ةماطلاةلالد « ثالث لئالدلا تراصف

 «نيتصوصخلا نيتقيقملا نيتاه ىلع سرفلاو ناسنر الا ظفل ةلالدك

 ا 5 ا ةلالد ىهو
 « ىّمسملا ريغ جراخ رعأ ىلع لدن ىتلا ىهو « مازتلالا ةلالدو

 00 ل ظفل ةلالد ”هلاثمو

 ؛ نك امالا ىف لوصحلاو ةهجلا ىف نوكلاوحن القع امل
 ا لا كد اه فايف أل ةئال ةمازلا ةلألد هذبف

 سدرفلا هل الدك ء هئازختا نما ْرَج ليغ ةلالدلا ىفو ء نمضتلا

 ءكنيتازعلا لعن اعمالاو

 و للا ين م مظعألا * 1 اان رعأو

 مالك لكن أو « ةحاصفلا تاقبط العأ ل ارم ل



2 
 ةغالبلا َّ نادؤمح ناهحولاو (فراعتلا) ى ىعسلو ء راصتخا

 نيك لع ئوقاأو ةعالبلا لع 1 لوألا 1 ًاعيجج

 « كلذ ىف نتوآفتم ةغالبلا لهأ 1 كناف ذهلو « دارملا

 را ف هدوصقم ةيدأت هنكع نك أف رد مهتطعلا

 أهمف 0 هل ناك ن ل هلا قو ال اذهو 6 هلقأو كفل

 و 4 00 ظفل ف 7 اهحالاو ريصقتلا هنكم ثيح

 « بواطملل د را مولعلا نم ردقلا اذه ع

 .ةرايلطرالاو ء ةيكشلاو «ةسيرتشلاو ع يس انلاو - 

 نم اكزج ناك نإو بق ء بلا دتتملاو ةنسملا ف, دانه

 هذه ارك دو« داتسرالابف هاندروأ دقااتكل : ةيونملا ا
 ها ل ىلا هولا أررقو 6 6 ةقرفتلا نلل 4 لا

 رعأ هللاو ةداعرالا نع اَيْنْمَم كانه اهركذ ناكاذبلف اهب ءىج

 ( ىباثلا مسقاا )

 ( ةيناهب ل مولعلاب قأ ةاوسد ,ام)

 داربإ نع ةرابع « ةعان صلا هده كر 500 ىوهو

 ةلالتلا م شط ةدايزلاب 3 مات فر ص دحاولا ىنعملا

 دز نع 5 ل 0 َك' 0 ناصقتلابو



 ل سلال

 ( ىزاحت ه1 ا ركل ذل ا لاهور او

 ةهج ىلع ةلخطا نم هلبق امل اليبذت « بانطإالا ةهج ىلع ”دراو

 قئاقح حرش ىف بانطالا دورو نوكي اذكهو « حاضيوالا
 001 1 ارك دب رانا لحال ديعولاو ءةنملا لق ال انعولا

 ا ب ك1 دن كي ] ماو. ءافاضوالا نم امينم دحللاو

 ' ريثكلا حرشلاو ليوطلا بانطوالا نم كل تحرش

 ( ةاؤاكلا كلاثنا عوبلا )

 0007 راع نال نآاسو طسم ىف م

 ءهنع ناصّش الو هيف ةدايز ريغ نم هأتعم رادقم دوصقلملا

 مهد ةاواسم توك نأ امهدحأ « نيهجو ىلع ةبراج اهنإ مث

 هءالك ىب 0 ف غيلبلا 6 نا ا دهر ناضستعلا

 00 لا و ولا ل اقل طاق الا نما قوكي ذم ضموأ

 0 1 ىلع اهايصحت ' رع ىناعملا

 هلوقو ( ناسحإلا الإ ناحإلا ءاَرج له ) ىلاعت هلوق اذه

 السا د( ررتكلا الإ ىزاح لعو ) للاي
 هتاناحلا نعول مك رع ار

 هلل لو ا 0 كادرمفلا نوكب ناءاكب ناتو



 ا

 ِءادتعاو « قلخلل امالعإ اهباعجو « موجنلاو رمقلا» سمشلا

 لع ةميظعلا تاناويحلا نم اههفا ”ثب امو « مهطلاصم 7“

 داك 1 ا 0 فالتخا

 كيو ماظن 1 عاتي الا دع ا نيماتتا نه
 قلخ ىف نإ ) ىلاعت لاقل كلذ ىلع ٌراجيإالا َر 02

 0 ةهج ىلع هنحم اهناثو ( ءالقعلل القتعلل تابال تا ل

 يا دحر تاوتمل لاو انا اسال
 داك ميتا ةهج ىلع بانطإ ( ىطسولا ةالصلا ) هلوقف

 00 0 هلل 1 ناك ير هلوق هنمو

 « قبس امل ميمتتلا ةهج ىلع بانطإ اه دا ا لاا

 اهبإَف  ىرمأ يل رّسَيَو ىرَْص ىل حَرششا بر ) ىلاعت هلوقو
 ةمتنلا ةهجب ىلع ايابطإ ( ىل) هلوق ىف روزا زاخارك درر

 ”بيقعت هانعمو ؛ ليي ذتلا ةهج ىلع هئيجم اهلا « هلبق ل ةلمكتلاو

 ىلاعت هلوق هلاثمو « اهل احاضيإ و ىلوالا ىنعل 2 ةلمجت ةلجج

 ( اور نك لطابلا نإ لطابلا قه رو قلما هاج

 ال اريرقت لثلا جرح ع ةسراخ « اقوهز ناك لطابلا نإ : هلوقف

 ( ماني ج كلذ ) ىلاعت هلوقو « هلبق نيتلمجا ركذ نم فلس

 (زارطلا ) - 4١ - م ل



 ا

 اهيكت ف ةكلحلا ميدبو ؛ةعنصلا ناقتإو توكسلملا ب
 ايدل را ايتاطلا ىف ةمدظنلا تاقواخملا .ن ه اهمف امو « 1 '

 مظع نم هب اوتصتخا ام عم الع أ ىف مهب اه و

 رخل ك1 الاه هنأ ىلإ برقلاو للا ليّتو نللكا

 نم هل 00 ء مهم كالا دع ةلئنم :عقرأ الو ”ظعأ

 هتمظعل فارتعالاو هرعأ لاثتما

 ( ةيناثلا ةبترملا )

 نم هيلع تامتشا امو ةيضر الا تانّوكملا ىلا ةراشرالا

 هكاوفلاو تابنلاو تاناويلا عاون أنم قلكا مفانع صاصتخالا

 نوبلقتي مك اًرقتسمو اعضوم تراص ابنأو « نداعملاو راحشالاو

 هوا مط لبطو « اهبلع مثَراضمو عفدو مهعفانم ف

 رحبلاو ّربلا ىف اهبك آنم

 ( ةثلاثلا ةيترملا )

 ضراالاو ءامنبلا نيب , ةلطاملا ةعباتوكتملا ىلا. ةزاشرإالا

 عورزلاو راهلا ّرمكو ضرألا ءايحرال راطماالا لوز 0

 فالتخاو ءاهلك ةيضرأألا طاصملل اباه ىف حايرلا فيرصتو
 هورشلا ”تكاوكللا ةذعل نال. ءايتلاب طلت امون ناهتلاو لبللا



 هال سووا

 نوييبلا قود ىَسيعو ىسوم َقوأ و طابسألاو 0

 نمل ”ديدعتو غلاب ”ليصفت هيف هلكاش امو اذهف ( "منَ نم
 ةلزألا بتكلا نم اوتوأ امو « ءايبنالا نم هب ناعرالا بجي

 هللاب انما اولوق : لاقل هّراحيِإ َرث اولو « ِهْلبْأَو هجو هنأ ىلع
 «بيجعلا طسبلا اذه ىلع هطسس هتكلءاوتوأ امو هلسر عيمجو

 0 نه هيلع لمتشا امو هلسريو هللا ناعرالاب هئافو نم هيف مل

 تاومسلا قلخ 1 نإ 0 0 هئمو : ةدكؤملا دئاوزلا هذه

 ف يجن لا كلنلاو رام 0 فالتخاو نعي هل

 اع ا أ مو َسانلا فني اب 6

 تف رضصلو باد لك نم انها ثإو امم دع م هن

 تب هل ضْر "كا ِرخَسْملا بآحسلاو حبلا

 غلابلا لماتلاب هيضرق كحبلو , ةطاتلا رطبا ند موقل

 هذه ناخب حرش نم ةرهابلا هب ل هيلع تلمتشا اهف

 هذه ىلع اهيبترتو « تانوكللا عاونأ فالتخاو « تاقولخملا

 لع اطر دقف « ةيرشبلا ىّوقلا ابك اردإ نع نجع ىتلا ةئيمللا

 ثالث نينار

 ( ىلوالا ةبترملا)

 نم هيلع تلمثنحا اهو ةيوايسلا تانوكلا لا باخر
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 ير مدعلا نم وية 00 نم ض الا

 ء تدفن ام هللا تالكدفنتل ىنعملا ( هللا تملك تفتت ام رحنأ

 ا 01 الو ) ىلاعت هزت هل
 هلوقو « نآرقلا اد ناكل ردعلا (نوملا هب 0 ا

 ادهافل هيف ردعتلا ( راثلا ىلع اوقتؤ ذإ ىرت َولَو) ىلاعت
 5 مهدنفأ و 2 لع ةراكلا يق (

 هلوقكو «ىرت اك هريدقت نم دب الف « ليوم ”ءاقم ماقملا 0

 كلما كفاخ 5 كيدنأ نب امو مهل ليق اذ و) ىلاعت

 05 0 دك همنا نع اوضرعأ هيف ردقلا ( قوت

 ةقيقح ىلع عالطالا دارأ ْنَمو « هدعب ام هيلع لدبو « هلوبق

 « فسوب ةروس ةوالتب هيلعف « فذملاب زاجيإالا نم ةغالبلا

 ركل لاليو ا« ةلع لكتل هامش هيفام كانه دج نإ

 ( بانطرالا ىتاثلا عونلا )

 (00003 11 متاكلا نم دوصقلا هيدا وو
 00 كَ انلوأ « ةئالث اق أ هنإ م « اهملع كر اعتم

 لب انَمآ اولوق ) ىلاعت هلوق هلاثمو ٠ ليصفتلا ةهج ىلع هئيع
 قاحْسِإَو "ليعامبإو مهاربإ ىلإ لزنأ (مواَتْيلِإ لزنَأ او



 هلل
 هنإ مث ء اهيلعر ”فراقتم ةرابع ن ِ م لقأب مالكلا نم 0 دوصقملا

 ليلق رظفلب ناين 3 وهو ءرّصقلا امحادحأ « نيوجو ىلع ىتأي

 نسا 0 000 هلوقف لذعي ؛ ةج 0 هو

 دقو « مدا اع ا هانعم ىلع لد دق هناف ( ةايح

 ىفنا لتقلا ) مهوق نم هأئعم ىف برعلا نع را أم لع قاف

 4 ةرشع هقورح نإف « هزاجإ ةهح نم 4 ا (لتقلل

 ءمرازكتلا نع 8 ةهج نمو « افرح رشع را ىولاق امو

 ةهح نمو 6 ةايحلا يدل 6 دوصقللاب هحن رصل ةهج نمو

 :هلغ خل لا ا اياد ”نإإف « هانعم ةغالب

 'لاد زيجو ”رصتخم 0 ذهف ( هب ني اكوس لمعي نم ) ىلاعت
 1 مت ِء 0

 هةنئنمو 4 هك لح الو ) هزاجإ كل ثيحت هأئعم لع

 زي و اي ل سل
 هأوق هلاثمو )َ 3 اجنإ امهمن انو ) 5 ريح ةرذ لاقثم

 (اهنف انلبقأ ىلا َريعلاو اهف 27 يبا 1 درقلا لسا و ) ىلاعت

 يدا را تا عبتيو ؛ ةنرقلا لها نضركلا نإف

 نأ لو )نمت هونك« لحد باج ءاوةلع ل



 ا

 « عماج , عا «ضعل ل مهضعب ءالؤه ىف فطعلا زاج امن إف

 «ةرهاظلا تازجعمانم هب اًواج ام دحجو لسرلا ”سيذكتو هو

 اذكهو « هانركذ اف نوقفتم مهف اونو اوفلتخا نإو مهف

 ىلع امهدحأ فطعع امئا ( 1و تالطلا لجو ) ىلامن هلوق

 اذهف ءهدضل ”مزالم ديلا 0001 2 انوتوت رامعإب رخأللا

 د 6 اهل ايف فلا هب ىذا ف

 « ةجج دئاوف ىلع ملطت هرارسأ لوابساو , ليزتلا ىأل

 ةريزغ تكلو
 ا

 ( ةاواسملاو بانطالاو زاميالا ىف )

 ةفاضالاب صيمقلاكهانعم ىلا ةفاضرالاب مالكلا نأ معا

 الو"ةدايز ريغ نم هّدق ردق ىلع ناك امب رف ؛ هل وه نم دق ىلا

 00 0 ا ل را ءازاملا رعاذعو نامق
 ءزاجرالا وه اذهو «هّدق نعصقت اعرو «بانطالا وه اذهو

 اهرك ذن نحنو «ةثالثلا عاون آلا هذه نع ولختال مالكلا نذإف

 (زاجنرالا لوالا عونلا )

 1 نع ةرابع ةعائصلا هذه لهأ اطصم ف وهو



 5 سوو

  ةصاقلاو داقثلا اهجرختسا دق « هناجْرَم ديصحو هرّرد
 ءةصالخاب انا ولما ا نارمأالا كن نابل لع اة

 ( ىناثلا برضلا )

 ( ضعب ىلع اهضعب لمجا فطع ناب ىف )
 لاش هللا تناك ف رولا 0500 لش اه

 اهادحإ فطع زاج هلال ةمءالم عون انهي نوح نطل در
 ('ئرءداح وهو هللا نوعداحن ) ىلاعت هلوقك« ىرخأالا ىلع

 ) ًاليلق هلا هللا نوكذي الو سائلا نوءار )ناد

 لاك هلوق 3 اف (اوفرشست ة اولك ) ا 0

 ءدارلا رت د6 درو اهيإف ( نيفرشملا بح ل ع

 هل ارك در 0 ةيغ لع ادراو 1

 اذا ) ىلاعت هلوق اذه نمو ( هللا اوفاش مهم كلذ ) ىلاعت

 'رآحبلا اَذِإَو ترثما كه اوكلا [ذإو ترطقلا ١

 ل 6 رك الا (تراط ويقل ا ذإو تردد

 مالا تارا .اموكرشو ءاهعمجت عماجت ضعل ىلع ابضعل

 2 باعصأو حون ”مق موق مهلبق تن ذك ) لام هلوق اذه

 ١ عب موقو ةكبألا باءصأو طول ناّوخِإو نوعرفو دعو دوو
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 لاومالاب كلذ 32 مث « ةروصلاو ةقلملا ىف ةلك اشل أ عم

 رودرا ةذللا 1 رم ايف (لصح ا1 + 1 ةنهذلا

 5 رلاب ةلاطتسالاو اع روديملا حارشناو نانئمطالاو

 « ةبع دشأو 000 ها راالا نكمل: ءانبالاب لصحم

 كابن ( ةرطنقملا ا هلوقو « ةفآرو ةجر 0 'رثك او

 ادا "فلاظ فاظو « هَ وم لي اولاق 5 « اهفصو ىف

 ةئيملاو لاخلا نم اهب لصحم امل « ليما ركذب كلذ بقع من
 00000 ا رادعألا سس ةلاطتسالاو مرفلاو ةنيبط
 درو هو © مقانلا نمي اهب لصح امل ماعنأالا كذب
 مفانملا هذه متو « ترملا كد امن « ليما مفانم

 0الى هع . ها ءادتع ديد ل نال دك

 اللا للا راش دقو . ةيعلاو لاا ىف افلح ردق لع

 00 0 فايس ماقام نأ لع اهش ءاهدرس 6 اير
 ردقلا اذه ىلع ؛'صتقنلو «ه» صتخا اع هصاصتخال « هريغ

 نيته قلعت ام رك اناغأو لمصنلا تابد ىلع هيبتا ن
 ناموا قيل امولء هيل انا مولخلاو ةيونعما مواعلا نم نيتي. آلا
 راحب تاصاخم نم اذكر رامالا لا اليم ؛ عيدبلا ع

 انك هنا ول ةدرق# طامسأو « هنايقع صلال ةلصحلا ليزتتلا



 سل سوس

 اهذه ام نو ضن "لع اهنقفل تار رخل "قلع ىلا اراك

 , نأ 'برق الاو «هنم ناسح ىذلا وه اذهف « اهنع الصفنم
 لكلب نايم رع احا رولا ون عشاان نأل هلك

 اهركذ ةيناثلا هن الا غ لمخلا نم ادودعم ناك اذبلف « اهذعن

 بح ىلذثلل َنّيز ) ىلاعت هلوق ىهو َناَردع لآ ةروس ىف
 رمادا نق رطنقملا ريطاتقلاو َنينَلاَو ا

 ال رظناف (ثْرلاَ / مالو ولا ليش قا

 5 ضع ىلع اهضعن مدت ىف اهانعم ةفاطلو هب دل

 هيف ىف تانعسملا نيو ل نم 0 بالا تا

 « كلذ ىف 0 وهام مد اهلع اهتاليتساو مدأ ىبب

 ل فلعل متت ال نا لع اهيح انا راك 00

 ل ا ناقوت نم بواقلا لغ تلح ايل نيلتم لوكا

 ىوذل لف لسو هيلع هلا نم لاق اذه نر
ََ - 

 نا كيما سيل نعو هوانا نب لوقعلا

 دابا لع "لكل اذه قو 4 9 ا هبشأأ ف 0 ىتش

 0 هبقع مث 4 تانيشملا ف "اعذا 58 لوقعلا لع

 0 ةيهفلا ةةعكاو هنا ىف ف ءاسنلا ىلب امم اوناك امل نينبلا

 (زارطلا) تهم ع عم



 ا سوس

 امنإ ءىثاوملا ةّدامو ماعن آلا هذه ماوق نأوه ءامهني ةمئاللا

 لوزن 3 نوكي ال اكللذ اكو.« ىلخاا لكأو ىعّرلب وه

 ا سا تييتحأ ام م ل

 اح قع كلذ لجأ 'نف «ةيلكلا ةمّسلاو + مظنلا دادتمالاو

 رظنلا رك ذب كلذ 00 ةراشإ « لبرالا كَم

 3 ا 1 ةعطنلا كانيلا نءدمضت امو لابطلا ف

 فطَختتلا 0 ا ةيدؤألا نوطلو ىرا َرِبلا ىفاودعق اذإ

 م 0 ل 0 ا لاّومألاو ,سوفنلاو مامن ل

 لصوب ال يماوش اهنوكو اهعافتر بم هسوفتو مهاومأ لع ! طظفحتلا
 ءهيلإ 0 5 اع راع أهملا

 تتيبشأ نيسلاوعافترال ةءاقىف تناك امل اهن |

 0 اهفدْرأ مث م . اهمقع ل1 ٠ فا اء اهولع قالا

 عاونأب كارلو تامل دب اهيف مهل ام ىلع اهبنم « ضرألا

 قاذر الا نم ىلاعن هللا الإ اهايصاغت ملعي ال ىلا تاقافرالا

 هدد ريغو ءداومآلاو نويعلا ىراخو نيداعملاو تك اوفلاو راثاو

 نم تناكامل « ةعبر الا ىئاجعلا هذه ىلا ىلاعت هلا راشأف
 ا دل ةمطع ىف ذك 5 يع دعو  ةرهالا تايدالا مظعأ



 تل مسإلإ

 0 , ةعاربلا "غن 2 نا :ةرفخ .قئاقدو « ةبونعم

 ديال لا ا نم اهكاردإ نع

 « هغّوسل هجو فوطعملا ىلع هيلع فوطعملا<دقتل نوكي نأنم

 ذإ «هّراد عابورمتو مئاق ديز « فص اذهلو « ًاوغلناك آلإو

 ىلع امهادحإ فطعل اببس نوكت نيتلمجا نيتاه ني ةقاع ل

 هلوق مامت ىبأ ىلع بيع اذهلو ء ىرخألا

 قا لا 8 عدلا

 ّ 2 جلا ال ناو هع

 ايا ىإ مرتو وتلا ةوارن اني هياتم ذ|

 ءضعن لع هضم مالق اهلج ال ىلا ارسال ىلإ سلف
 باطلا تأ لجأ نم كلذ ناكامتاف « لبرالا ميدقت نأ اًمأف

 ىلع ةالجتسالا ناك كلذ لجأ ن نش « ةغالبلا لهأ نم برعلل

 مطعم ىف مهليوعل 6 ا برعلا ناكر ا

 « بكارملاو براشملاو سنالماو 0 اطملا ىف ىثاوملا ىلع مهمنافرصت

 ا هذه عفا اننا مك رو ماا

 مهظعلا ق ذاك نم هب تصتخا ام عم مومعلا ىلع اهيف الا

 اهف رظنلاب "اه دصكللذ لجأ نفأ ؛ بيجعلا ماكحالاو

 ةجوو « تاومسلا قلخ ىف رظنلا ركذب اهفدْرأ هنإ مث « كلذل



-0 3-00 

 0101014 ل121 دلل فاتك ىف ليمفلا درو :نوكي !دنيبف

 0 عم : ىلع 1 طا وف زر نادل ةساطل

 ) اهراقأر او أو هسوعم ءاوضلا او رآنملا ل قو

 العا ةراملاو ءاقلخعا لع ةلملا ”كطاعوبف لغولا امو

 و 1 ككيوقك ةماعلا مقرا درب دقوهو ءاس مما

 هلع اند نوم 1 نع مولا عفر تءاح ا ا لا

 ف 3 دقف درفملا ىف دري اكو «ىرت اك مالا رهاظ ىف

 امهنم دخاو لكي قلعت, ام 1 1 نار ء لخلا

 للاعت هللا ةنوعع

 ردا ةحدسلاا

 , ( واول ضعب ىلع اهضعب تادرفملا فطع ناب ىف )

 لح قرا درمملا )5 ةهج نم بيترتلا ىف ها اعإو

 0010 نسا ل لاا وش هه كدر ءةكرلا ةلحلا

 00 لا ل وطن ةلنا) ةيغافلا ةراونس ىف لاذع هلوق
 آر رتل كل( تسفر نك هاجلا إو تقلع

 ةمئالملا 0 كاع دي الو 0 ىلع تادرفملا هذه ضعل

 ا 37 نع ليما واخ الثل ىلبمي لع اا مضد م دقت ىف ةبسأنملاو



 ا

 هنن ذأ "نك هلوقف ( 0 هنذأ ىف 2 اتمام , 0

 قبسام اربرقت 6 روما س1 ةمهج لع درو اع ( قو

 أم ىلع مهولا عطق د ةدراو ا 3 ا

 ('مب أىزمتسي هللا ) ىلاعت هلوق هلاثمو « ةقباسلا لما نم اهلبق

 مادقتت أم لع اهفطع 5 لع ةلالد « ب ريغ نم ثدرو اع ف

 2 00 ا ثدرو |ذبلفا( )كتم ةشاسلا ةلخجا نم

 4 فانثنالا ةهح ىلع 0 نو زوجتو « هل 8 مثوتلا

 نم ا هالعإ 9و 6 نم م 2 ةشاطع هغالبلا ع اهمدنت

 10 مركمو مهم ادخ 0 - لا

 لا مييلع ليلو 500 ىلا 0 لا

 عر اضملا 00 هلو 2 نيمولا نا نود كلذل نيلاوتال له

 هلوق 3 1 6 ا اا ا ىرهس ( هلوق ف

 هحاردبال 6 واو ريغ نمىتأ اهنإف (نو# 0 0 ا ! ) ىلاعت ١

 0 كمان ) موت تمم :ناسلأ ةيدنال

 م نيقرافم ريغ دوحإلاو تيذكتلا ىف مكبنذ لع ةقفاوملا

 4 قيدصتلا ههح لع قت مهعم اك و ةب.دوهملا ىلع نر

 ءناعرالا نم هيلع م عب هب رخسلاو ءأ سلا ةهح لع ناك اعإ



 هنك مس“ ب -

 اا لو وكت نأ رع -لوالا -ةلخعا أ قع مهوتلا

 ةروس ردص, ف ىلاعت ةلوق. هلاثمو.« نابسنلاو وبسلاو زوحتلا

 لع ةدراو ةلخلا هذه تناك الف :باتكلا كِل َذ ك1 ) ةرقبلا
 اولا و عدلا 1

 ا ةفرف هير د ا إب ةغلابملا ىلع تقيسو

 ءىجو « هتغالبب ارامشإ ماشا( رح هلا ةررقلا رل

 ىلع « دعْبلا نم هتنمضت ام ىلع اهيبنت . ماللا عم ةراشرالا ماب

 0 1 دكه ف الا 1 ءةلسو ف قارغإالا ةفص

 0 هلا تالا 0 نم هب ىترب ا عماسلا مف

 مولا مفردارأءاهل ةقيقح ال هنآوءلوهذلاو - 2

 أع ًاراعشإ واو ريغن هك درو اديك ءةفدكتلا 1 7 هبقع اع

 0 1 ال الهأ سيا ىا (هيف ََرال) لاقف«هانركذ

 ىلاعت هلوش 0 3 اطل 0 طع لوح 5 هيف

 ظح مط ايطعم ىوقتلا له أل دكه هنإ ىأ ( نيقتمال ىَده )

 نإ ) لاق مث ( ارشت ا ذه ام ) ىلاعت هلوق اذه نمو ءهب ةءادهلا

 (مرك كلم الإ اذه نإ ) هلوقف ( رك كلم الإ اذه

 ىلع نوكت نأ َريغ « ىلو الا ةلججا مهولا عفر لجأ نم قيس

 يلاعت هلوق هنمو  هحدم ىف قارغرالا ىلع ةلالدلا نم اهرهاظ



 م

 ىف لوقلا اذكهو « حاضيالا ةهج ىلع دراو ىلاثلا عابنالا

 ىلا اهتم ايه لاديبالا ماع ىزرحأ لمع تاك 1
 00 هز ركاا اتا 328 امل واو: نلغ نم

 ةلطأ د سبالا كلذل مفر اقم ”ماقملاو ؛ ءاقالا يد

 ارو هرب يااا اسر الار سل | ا
 ميلانو تابع لوس نم ضال( 01 ل

 ودا ندلاو هلل وطوال 0 ا (مَو رخآلا

 نع ( هللا نوعءداخت ) هلوق َدرْخ 0 الإ نوعدخت امو
 هويلابو هلا انم" ) هلوق نم فلس ام حاضيرال ةدارإ «واولا

 ناسللاب 5 ناكلام لك نأ هادارمو ( نينمم م امورخ الا

 ىه هذهو « هكا عادخ وهف تس ٍداقتعا ريغ 1

 لاق لوقو نا بايد نم ميم 1 |مف مما

 0 اب لاق ) هلوش ىل 1 مدا بلآ (6 نآطيشلا هيلإ 1[

 هاطغ فشكو ةسوسولا حاضِإ ىلع اهبنت واولا نع ادرج

 نم اهف امل ىنعملا اذه عفر م واولاب 5 ولو « اهليصافت حرشو

 ع ضارعرالاو 9 | ص نذؤملا رياغتلا مامإ

 مر ةهح لع ةقراو ةيناثلا ةلجخا نر اي و «ريرقتتلا
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 ىذلا مكلوسر نإ لاق ؛ نيو د برو مكبر لاف

 08 7 ب رغملاو َق ا كن: لاق "نوم ىلإ لسرأ

 كنلعجأل ى 0 ا نأل لا قرا ل نإ

 هب تأ لاق نام عيش كس لو لاق « 7 وكلا نك

 ريغ نم لوقلا ءىجح ىلا راك( نت ثلا ا 3

 ءهانرك ذ يذلا لاؤسلا ر دقتىع هلبق اع املا يس واو

 | كي ذإ راش تأ لاق كاي راذلا ةروس' 0

 لأق ل 00 لاق مث ) ةمالس لاق امهاس نا ةثلع

 اا 1 د راشالا نناذهو ( زولك 8ك
 حاضيبالا ةهج ىلع ةدراو ةيناثلا لا توكت نأ 0

 0ر1 مل ا ىلا هلوقك < لادير الاب ن
 0 0 دو اا اع رابار انك ا 0

 هيلع لد امل «نايبلاو حرشلا ةهج ىلع ةروأ : ىادلا هتلر لا

 0 ل 8 . اا نامل هرقل

 "الا ع فك طناف ( نويعو تاتجو ننبو .مادأب

 اولا لقز ىلا هلوقو «هرغ ال ةيرشو لوأللل اجاضيرإ ىلاقا
 - -و مه خ6 را 2 دنا 2 6 5

 ا 2 3 كك 8 ء 0



 دع

 واولا كرت نع هوايه نانلا كاع اا ني ا

 واولا طئسوت ىلع ”لصفلا قلطأ اعبرو « نيتلخلا نيب ةفطاعلا

 ةقيقح ىلع فوقولا دعب سبرق كلذ ىف رمالاو « نيتلمجا ني
 ةلجلا نأ ةهج نم تقللا ىف ”قدصأ هانلق ام نكل © ناعما
 ءؤاولا وه لصاو ىلا جاتحت الف « اهابق ام ةلصفنم ةيناثلا

3 

 قل ايوا وأو مخ دل لج الف

 « اهركذت هجوأ 7 ليزنتلا ىف درب اذهو « لصفلا قلب
 "لاما ةينضتض لاؤنس دقت لغ ةدراو ةلخطا وكت نا

 عل وخل واولاد در هاا ميس كل لجاالف

 فتئاوعرف عم مالسلا هيلع ىسوم ةصق ىف ىلاعت هلوق هلاثمو

 ىلع واو ريغ نم تءاجس انإف ( نيملاعلا تروالسو. نوعرف لو

 ىلا 9 0 نوعرف لاق اذاث : هريدقت لاؤس ريد

 لاق ) ىبوم لاق مش ( نيملاعلا بر امو ) نوعرف لق لا
 ( نيذقوم ا اهي 5 ضراللاو تاومسلا 5

 : لاه هلاك لاؤت ردم ل اينالاو س0 تا

 ىتلا تاي آلا 00 لهو ؛ نا : لاق : ىسوم لاق أف

 02 ا ل نمل لاق) ىلاعت هلوقكواو ريغ قم تلا

 (زارطلا) مو رشي م



 ا

 000 1 اهنا اعدنإ نسي لوري انعم
 قالا لوما ار دمتم دنع ةياتك

 ةادع ا هداك 00

 ىعاو ممسِنَو رصنبم ئَرإ 4

 نع ةبانك.« ىعاو عمسلو رصبم رب نأ: ةلوق لعخ

 ةيؤر اذ نوكي نأ ىنملا نوكي اذه ىلعو « هلوعفمو لعفلا
 1 لارا كلو ةرهاظلا, ةفاصوأو هتساخع كرالييف مس 1

 ءاهف اعزاتم نوكي الف « ةفالللاو ةمامالل هقاقحتسا ىلع
 ميرفت ريغ نم اقلطم لعفلا َركَذ ؛دارما نوكي نأ امهناثو

 نوملعي نيذلا ىوتسي له) ىلاعت هلوقك « هتاقلعتم ركذ ىلع
 منعيو ىطعي نالف : 5 اذه نمو ( نول ال َنيِذلاَو

 ىلا ةجاح ريغ نم لعفلا ركذ وه ضرغلاف « مطقيو لصيو
 الا ةافلحتا ف 5 5 ا درأ اماذبف هاوس ما

 ( ميارا رظنلا )

 ( 0م راو لمتلا ف )+
 هنأ لأ ىف همز قاقكأو و. < ىاعملا لع ىف ”ميظع 0

 ءانصرغل قلعتي امم امهنم دبر ىلا ريشن ن الا نحنو « ءايلعل



 تي

 آش واف ) ىلاطت ليتك < انو 4 رد دا أراو المل

 ؛ كادحل ككاده ءاش ول هيف ريدقتلاو ( َن نيسْجأ مادبل
 نك هيلع الاد مالكلا قاع 0 0 -

 د ل ىا ) 0 55 امو ىلاعت هلوق

 )ة ةويظا 1 ناكأم راتخيو هأشيإ ام قلك كب رو ازا كاع

 0 ع دقو «© هش ةريملا مك 000 ريدقتلاو

 لو ام كنم ناك دق : لاق ن 00 اصتخالا ةدافإ عم

 راد ىلا وُعْدَي ُهللاو ) ىلاعت هلوق لذ هليل سا 0007

 نمو « هيلع مالكلا ةلالدل فذحف ءدحأ لك ىأ ( مالسلا

 2000 قبررط ىلع افوذحم نوكي ام اذه

 د (كيلإ رظنأ قرأ) ىلا ىلاعت ةلوق هتمو م ىذا ياو
 لا لردك نإ تال ةناعو فدخل 0 6 كناَذ 0

 ةفدح كل , كذلت امو ريدقتلاو (الق امو كبَر َكعدَو م ١

 5 ناجل قدح دقو « ةاصافلا نم هلبق أم قباط 1

 تااق م 5-5 1 هللا ىحكر ةخلاع نع كح 3

 5 ا ادبف 4 ةيروعل] دارألاو 4 ىف ىأَر الو 0 كد 1

 ىنعملا ةهج نم دارو ءاظفل فذحت
 يمل َراَص هن أكل محبو فذحب ام وغو ىلاثلا وتلا اماو



 1 د

 ىلاعت هلوقك ار هاظ اّمِإ « درطملا رثكألا. وهف هرْكَد اّمأو

 ه1 نوط امإو ( مهظيشب اورمك نيدلا نأ كرو )

 اناس نإ ( مكيياع ا يلا 2 اوك ذا لاك

 01 5 لا مال يقمع 00 قلع كلرقك هلا

 ( باتكلا نم 9 هدنع ىذلا

 هلا ل دنع زوج الف لعفلا ىلع هل هعدقت 3

 000 1 نا[ ليال قع دو ف. لماع لمفلا نأكل

 011 كد را لرش انف ليم
 : هيلع تلد

 ( ةثيلاثلا ثرخلا>)

 ( لوءفملاب ةصتلا رو الا نايب يف )

 ا د11 لاي هلزقك + نايثلا نم ىف تاع

 را او للبت هوقو 41551 كور ذكر يد

 ءارمضمو ًارهاظ ( َليِئاَرْسِإ ىنب لأَسَت ) (ةيرقلا نر

 ا ا هلا اراثمو

 تاك نيذلا لأساف)

 ئنح نأ كيبل عونلاف ظ نرعوت لغو هفذح ان و



001 

 قف اود ناقل اك ( راّنلا ىفف اوقش نيذلا اًمأف ) ىلاعت

 زوم الا دلل قس لمار نعت 0 ”ءالك اذبف ( ةنجلا

 ( ىناثلا برضلا )

 ( هسفن لعافلاب ةصت#للا رومالا ناب ىف )

 ليلقف هفذح اّمأ ءاهركذ نم دبال لاوحأ هل ضرعتو
 عم هفذح ءاحاذقو © تددجلا ادي رابحشا و م

 م دعل نم م 5 2 ىلاعت هلوق وحن ىف هيلع ةلالدلا ف

 0 ادب ىا ( نيح ىَح هسا تايخلا "1

 حا أ“ ”مئاق ديز 0 ءةضقاو نامل رعد

 ءهماقم ةمئاق ةلخلا هذه تناك [1 هفذح زاج امنإو « نأشلاو

 ناأل قير ًالَجَر منن : لثم ىو «هل ةزيتفمو هاشم هدا

 «هفذح زاح 00 الا مع : هيف ريدقتلا

 مادقرالا زوجي الو ءالجر : انلوقب ريسفتلا نمرك ذ ام ناكنمل

 ؛ هيلا شرت ةلالؤ هلع لدي دا 7 هفذح لع

 رمضم نإ ) ناظلا نيف قش معن ىف لاش نأ يلا

 « لعفلا وهو < اج رايخألاا ىضتش ام "ا « افوذحم سلو

 707 5 ناك اذبلف
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 متْيَأ ) ىلاعت هللا لاق ء ةنكمألا .ميمعتل ( َن 7

 تأ اوثوكَت اند أ) ىلاعت لاقو ( "تول 5 اوك
 اعيمج هللا كب

 ا ا و

 حو لالا هكا لاق ةنكمألا 5 ( ابحر

 ( هرطش 1 ولو 2

 ىلاعت هللا لاق ءايشالا ”لكىف ميمعتلل نوكت (( :

 اومدَمت (ءو) ىلاعت لاقو ( يلع هب هللا نإف رْيَخْنم 0 موز

 ىلامت هللا لاق ء اعأ (نم )و ( هوُدجَت رْبَخ نم يشأ

 ( نينيؤع كل ناحل ا نم هب اننا امَع)

 ءىثلا عانتما ىلع َةلاد ىضاملا ىف طرشلل ىهف (ول) امأو

 (6دسقل هللا الإ هما امهيف ناكول)ىلاعت هللا لاق هريغ عانتمال

 ةهلل الا دوجو عانتمال داسفلا متنا 5

 (اعز تدي 1( نإ ) ىف ءةرزسكلا .( ام[ )ام
 "اكان )لات هللا لات ةدكولل نونلاب ابطرب 1

 ) اديها نم

 هللا لاق ء ط رشلاىنعم اهذو « ليصفتتلل جف ةحوتفملا 9 :

 أ



 د لا

 ايف كبذكي نمل كلوقك« هب اعطاق تنك نِإو « سعألاب

 ليزتتل امو« 00 100 تقدص نإ : هب ربو هلوقت

 اذهو « مليلا بجو. ىلع هبرَج مدعل « ل اهاحلا ةلزنم ىلا ماذا

 ظفحاف كاب أ تنك نإ : هقح ؛هوقب ال نبال بألا ل

 كيف ىعيذص ىل
 ةحضاولا رومالا ىف ًاطرش نوكت اهناف ( اذإ) اأو

 معد مهم قيرف اذإ ! ةجر هم ”هيقاذأ اذإ مث ) ىلاعت هلرقك.

 ىلاعت, لاقو ء كتثج ”سمشلا تعلط 1ذإ لوقتو ( نوكرشن

 )ب اوعاَذَأ فشلا وأ ن 0 8 نم 'مهءاج اذإ 3

 لم مز ناش دما لا ءنايلأف ميمعتلل ( نم )و

 2 رد لاقت لمع نق ]ىلاعت لاقو ( ب 2

 0 ٍةرذ لآقثم لمعي ( نمو

 ) 0 خلا ىلوُأ ىف هيلا فاضن ام م (ّىَأ)

 لك دع نا هني كن نءرتشل مث ) ىلاعت
 0 00 0 هرب دقت ا 0

 0 لمعتسو « ةلبقتسملا ثاقو:الا ف ميمعتلل ( 18

 5 0 كلوقك ) امب) ةد 5 (ةام
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 ل دل لدقلا ىلع لدي ام كانه نوكي نأ اثاث يتلو

 ([ل ول وذ "نإ )طوق وحن ىف طرشلا فرك «لعفلاب رعشي ام
 مطل راوس اتا .وقوءان ال ةثول وذ نآل "نإ ىنعملاو

 "رز لك ىلع هللا ل ة ءراوس تاذ ىثمطل ول ريدقتلاو

 000 هيف ريدقتلا نآل ( 5 ةعر ناز 2 نوكسلا#

 رذإ ) ىلاعت هلوقو « ةلاحم ال ٌريمضلا لي ل 2-6

 وه هفذح ىلع 0 ئذلاو. كله 8 كيه ىأ( كله ل

 لعفلاب لص اهنإ طرشلا ن أل ء هيلع. ظرشلا فرح. ةلالد

 هب صتتخو ريغ ال
 دلع نأ ملعاو ء هب .طرشلا قلعت ( ةثلاثلا ةلخاو

 ا ا 7 ) دا غ ا ل ةصتخ 5

 ظ 0 اا نإ « هب تصتخاف لعفلا اهانعم بسأت م مرج الف

 0 هللا كل اويق كوكسشلا هزيم عضاو || ىف الإ 6 3

 دو دن نا ا حا راسم نإو)

 ا اج نإو ) ىلاعت لاقو ( كلبق ن' 0 1

 51 امِإَف « مطقلا ماقم ا تامسفا نإف ( مني مكحاف

 ديل لا كلذب عطاق تن تنزأو لهاجتلا ةهجر نوكي

 اعطاق سيل سطاخملا نأ ىلع امو هب لهاج كنأ ىو



 ا ابويب

 ,:ةلومجب لع يكتم وك ناك ا

 انهبن 6ةدئافو ضرغل لصالا فالخ ىلعوف ارخؤم ناكاذإو

 لجأ نو كالاك ناك و لس هلو اهتلاثو + هيلع

 امهنم م دقملاب ماّهالا

 الل مح ران ل نورك رهو ءافلي اتا هلال

 ىأ« ديز لوقتف « كءاج ْنَم : كلوقك اباوج نوكي نأ املوأ
 لج ةلفي# ةيلاخلا ,ةنرقلا لي ال هن دخ زج امنا و: يو ف:

 "ملل أس نئلو ) ىلاعت هللا لاق « هركذ نع ةينغم تناكاذه
 قفخ طردشو ( نا اربد ضر ات سس

 تبان اا قال مل آس نئلو ) ىلا لاقو اللا

 ناذبف هللا هل زن 0 0 ا اب را هن

 اهناثو ءامهملع ةلادلا ةنيرقلا لع الكستا ءافذح دق نالعفلا

 مايق عم لامتسالا ةرثكو ه هفذح ىلع طلسملا نوكي نأ

 ركذي امن هنإف ( هللا مس ) انلوق كلذ لاثمو هماقم ّنلا فرح

 فتوكي انه لعفلا نإف « لامف ألا نم لمف لك دنع كربتل
 ءأق رلاب) وق اعمى انكم و 2 ةركلا ندمان كال

 مالا تر و فت « سعال ءاعد ( نبا

 (زاراولا) اج م علا



 ل مو دل

 01010 كل تالت ع ظرشلا قامو« شنطاو

 ىلاعت هللا ةنوعع

 اطر كلذو ء هريخاتو معده ( لوألا ةلاخلا )

 هيف نسح اهنإو « ًارخؤم نوكي نأ لوالا هجولا « ةثالث هجوأ
 نم ناك امير لوعنلا حدقت نالف الوأ امأ «نيرعأل كلذ
 هل نوكي نم اذه لاثمو « هركذب ةبانعلاو « هب ماههالا لجأ

 ةجو الجاعم لوقيف «ىمتت ام : هل لاقيف « هنع بيغت, ”بوبحم
 1 ل ل ما

 000 ا 2 لامأ فانا هاما ةلحم ليبين": لامن

 ىضتقم ىف نكل « ؛يدقتلا وه مالكلا لصأ نوكي نأبف
 نيهجولا نيذه ىف «ىظفل ضراعل هريخأت ىضتقي ام ثيدحلا
 ارا انيك يرش مايتهالا و اغِإ

 اههناثو « ًارخؤم ناك هلوعفم دقت نح اذاو ءركذلاب قحأ

 ظ 0 ) [11 تيرص : كرك وهو هعدقت

 دعو) ىلاعت هللا لاق « هعدقت وه ”لصأالا ناك امل لعفلا مّدقَتف
 ) مهظييغل اورقك نذلا هلآ درو )ىلاتت لاقو(اونما نيذلا' هلل

 لص «ةليلقلا ةلثم الاب انيفتكاف «ريثك وهو : كلذ ريغ ىلا
 « ”لصأالا وهف ًامادقم ناكاذا لمفلا نأ هانركذ ام عومج نم



 رو

 لع دادز, الو « دايم ذ لك همهشو « 2 و ّى

 رو ا ةعلاطملاو دكا ةرثك

 ( ثلاثلا رظنلا )

 ( ةيلعفلا تاقلعتلا ف )

 كذلا رم. هم تافلس هلور) 3 لكما نأ معا

 اضن اهم تاتلمت هلو ء عاقل 3 كيو ل1100

 هدف © ذطاو كذلا نه هيض تاس كلو ع 1

 انرادص امتإو ءاهنم دحاو لك "صخب ام ركذن ةثالث بورض

 ءامل قايتلا لم, ناك كمل .«لامهالا تاغامت 3 ني رظدلا

 قفولاهللاو ناو تصم ناك ادرإا
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 وه ةلصألاو ء اهسفت |لاعف الاب اصتخم نوكيا نإ ىف
 ماو )لات هلوقك ءنالا ىف سال ره 00٠00

 ا ذاف) 2ك بحتسا قوعذا ) ىلاعت هللا لاقو ( 95 :

 « ”لمملا امه ةرطع ىلا تاياكلا نم تا 0 (؟ ذأ

 « ثيخأتلاو مدقتلا هل ضْرمَي نكلو « ةرثك ىصحب الامم



 ا عا :

 501 ناك ةلخذ ةرموا) ىلع ةلوف وتو ( :نلوتل قعد الو أ

 ا لي انااا انهو رابعإألا“ ةهج ىلغ ادرار نيف
 11 520 لانا هيكل لاخ وهو. بتذكلا

 دق اذكهو 1 ديرب لب ؛ نيلوملا عطرت .ال تادلاولا

 ةهج ىلع ةليوأت بجو اذبلف ء«فئاخ وه نم تيبلا لخدب

 نياوح نهد الوأ تادلاولا رعضرتل هيذ :نعملاو « ءانثنإالا
 نمو ) 1 رو عاملا ىلا داشررالاو بدنلا ةهج ىلع

 اول ةقااع ياخد ل اما 0

 ا 1 ةراخالا فالح تلاع هيلع مزن الو ءاهق داسف ال
 000 نوكيو « ءاشن الا درب الو «تذكلا اهتلاغع قم

 سانلا تدجو : كلوق 0 ةردنلا ةهح لع الإ ريما

 «لوقلا اذه ممدنع لاق سانلا تدجو ىا ( هلقت ْريخأ )
 + اطل يللا“ مقا درو! 5إ ءاشن“لا قوله كلذ.ىف رسلاو

 ءارذلا رهو © ةقلابملا ديف هنإف © ةسكع فالخم م ”ةئلابم
 هذه تحنو « امهانولتت نيتللا نيت الا ىف هانلثم 00
 ةيريخلا لئاسملا ىف مسقلا اذه نم اههانرك ذ: ىتل لا ود

 0 ٌْ رسألاو « ةيئآرقلا ناعما ن قم هكشاطلاو

 هبرذي « رو 0 ىصحن ال ام ىتاعملا نف 5038



 مورس

 وه ءادنلا :قبسو ؛ تارغرالا: لع قووتم 2 5 ( )وهو
 ؛ءادنلا فلصالا وه اذه « كيلع هلابق ال ىدانملاب تيوصتلا

 «لابقرالا ريغ اهنم دارملا نوكب نأ ىلا ءادنلا ةغيص جرخت دقو

 أ اذك ةماعلا انآ كاوتك ضيسخفا ابقار 1

 اميأ انل نفغا ميلا « موقلا امنأ اذك ةلمفن نحنو « "لجل

 اذكهو « مهسفنأ الإ « موقلاو « لجرلاب وني مو « ةباصعلا
 ؛ ريك 'دوضقما ناكل ىدانم ناك ولف © نيكو ءالا هالو

 ىدانملا ٌريغوه فللاطلا ىدانما نإف ء دز اني كلك لك سك

 ةينلطلا ةئاتنألا روم الا نم مرا 3 در[ اهاديق كفو ١
 رعأ هللاو

 ( ةقيقد )

 ناكام ريما نأل « نا داضتم ءاشنرالاو ربخلا نأ معأ
 ةدبم ”ليجح يلا ءاشنالاو ءبلكييلاو قدا 1
 ءاشنإةلباح نوكم نأ ةدحاو: ةقيص ىف زوح الف «ابدلا ١و

 ةغبص درت دق 'ممذ :ءامهنيب ضقانتلا نم هانركذ امل« ًاربخو

 راهظإال امو « لمفلا باطل (..إ ةاشنالا اهب دوصقللاو ريملا

 نءضرإ تاَدلاَوْلاو ) ىلاعت هلوقكاذهو « هعوقو ىلع صررلا



 ا

 ' هوت ال هنأ الخ ءماهفتسالا نهدف رس ار "بيف
 :هنم دوصقملا ان[ و«عالغتساالاو ع ضرتلا س ل هنأ لاحلا 3 0

 البل مالو اسرع ناك اذبلق ه7 تالونا ح الأ

 ىلاعت هلوق لثم ىف وجرملاف « فوخت وأ و و ف ا وهف

 لثم ىف فو او ( تاَوسلا تك تايسألا غلب ا

 لمعتست دقو ( بيرق عال ىزتا لرب امو )ايلات

 ىعف ( ىم 000 0 ىلع ) هلوق لثم ىف ىتتلا ىف لعل

  لوصلعا قع ودعرلا 22 وه كلذ ىف فملاو 6 6

 00 لا ىف رك تر ناك امل: فلا هيج راذنيلف
 « عل للا قالا ةدنع ضعت جورخ ى'سسلاو « ن 5

 لد د1 لارج الان ارق لع كلذ ىف دمتعملاو ا ناقثوع

 ضع ناكم اهضعن لاعتسا زوجي كلذ

 ( ءادلا تالا تزدفلا»)

 اذا هنإف اذملو « ةيبلطلا ةيئاشنالا ىباعملا ةلمج نموهو

 «ةاشأإ ناك مل تدك وأ تقَدَص : هيف لقي ل « ديز اب : ليق

 ؛ ةزمطاك سيرقلل ”لمعتسي ام اهنث « امتاوخأو ءاي هفورحو
 1 2 ا ام الدموي اك دعبل لكك اهراجتمو



0 

 ا مارق هللا ضرَف ىلا جم )كلا هلوق ميظعتلا

 (ىنأ) و :كلتاوعد 5ك كوقك اطبتسالا لمعتست ( مكزو

 2 م نأ ) لامفرسك دانة ل

 0 عبارلا برضلا )

بوبحم رم موت نع ةرايع وهو
 ةئلكملاو . لضتتسلا ل6 

 كك 0 دقو « اهدحو ( َتْنِل )وه ةقيقح هل ةعوضوملا

 ةارمكأ راملاو تن تل ءامفش ّن ع0“ ليه كات 0

 نوكي نأ ىدملا طرش نم سيل( وف ا
 هيلا قام نايات ف نككلاو حا 0

 2 لمع در 0 لاقو ( نوُراَق قوأ ( َلثم 5

 الاول اماف ( م عم تنك ينل اي ) ىلاغت هلاقو ( متت انلا يذلا

 ا 5 ا م

 كامن ذل ىف ضيضحتلا ةدافإال ءالوغام ؛ |هعم نينادنزم « لهو

 ىف خيبوتلاو « مونت (مؤلو « موقت اله : كلوق وحن ىف ةعراضملا

 نع لوألا قف « تجرخ لا اله :تالوقكا املا

 0 « لعفلا ىلع مشب وت ىناثلا ىفو « لبقت.لا ىف هلعفيل لعفلا

 لزعت الأ : كلوق وحن وه ضُرملاو « هكرت ىلع هل” د



 ا

 ) ثلاثلا مسقلا )

 00002 د يشلا نع لاول اعوضوم نوك ذأ

 «”جراخ ورمع لهو ء دعق وأ ديز ماق "له لوقت كن إذ , "له

 الا لكلا أ زلعأ ر ىلا هللا لق دك ) ىعع نوكيو

 تل الا دع نوت لع مالكلا رش ذب (رهّدلا نم نيح

 ىف ةلمعتسم درت دقو « هيف اهلاعتسا ةيفيكو « بلطلا ىلع ةلاد
 هل رق رغخأا لدعم دف ورشات اا ع طاع

 526 ر مار ىلع هلوقو ( كَرْدَص كل | حرش ل ريل

 0 ردت لا عما قاع وقك ناك اللون (ادعلو

 لاف لردك يدككإو 4ع فاك ' اعتا 7

 ا ول 1 ناك م 0 6

 51 اه را م 5 كا

 هلوةك بجعتلا ( ام ) درت دقوءهيلا انرشأ اك ءدق ىنعع لمعتسن

 0 0 0 عدلا 2 ىلآم ) ىلاعت

 ليا َرْسِإ ىنب نيج ْدَقلَو) ىلاعت هلوق ىف سابع نبا ةءارقك

 نم ع ناك هنإ) ليلدب ( نوعرف 07 نيرملا باذعلا َن

 لل ا ل نع م تارك نيفحتلاو نيف رسما



 - موا

 كتان ع 7 نع لاؤس هناف « ( نليأ) امأو

 ا نع كنول اسي ) ىلاعت لاف

 0 ةلئاملا روم الاب صتخم هنإ لبقو

 هللا لاق « نامزلا ةقيقح رّوصتب صتخم هنإف ؛(ىَس 0 ١ اًمأو
 ( نيتدام مك - اذه ىَما قرلوكت

 هذه مكح 0 22 كل 0 ) ىلاعت لاقو

 سلطلا ىف ةلمعتسم 0 اذإ ءامسالا

 ١ قالا مسقلا (

 اج قردجتلاو رومتلا لع الاد نمل اه اع ف
 َكماَدإَأ : كلوق لثم ىف رّوصتلل اهتدافإف « ةزمهلاوه اذهو
 ايزرك اما رشبامأ نطل كتمامعاب م

 ”ليزأو ءةكيز ماقأ : كلوق وحن ىف قيدصتلا نع الاؤس
 رك ذب باول نوكي لو الا ف ء ا ايان ولا
 اولا تروكي نال قو «هييها رودس 00

 روصتلا ةدئاق نه هذه ؛ الل د ضضسطلا 0 ١

 .مامللأ : كلوق وحن ىف ةلعلا نع الاؤس نوكي دقو « قيدصتلاو
 0 رئؤملا ركذب هبيجت اذهلو «عئاص

 (زارطلا ) - مب - م ناك



 ا

 0 11 لا هيو اند 0 لا

 ن1 لو م انازد ضرلألا لمع ىمأ) .(نع) لاؤسلالاف
 الو تح نع لازم طيف( فاعلا ةإ رطضلا” بيج

 هتيحام رؤصلو

 كلا دميمحل زويطت :نع] لاوس ل ( يلاز ااضاَو

 ا

 نحنا ىنلاو ( ًاماقم ربَخ نيقرفلا ى 0

 لق ) ىلاعت هللا لاقو « هلاو هيلع هللا ىلع دمحم باحصأ مأ

 ا كلل الامان ارضك اراك يعل كوع د ىلااهها اوعذا

 ةروصتملا تافصلا هذه وا « ةروصتملا تاذلا هذه نم ىنعي

 0 100 يعل رويس علا م 0

 "كو ) ىلاعت لاقو ( تا ومسلا ىف كلم نم 'مكو ) ىلاعت هل
 ( ٍةيرق نم ًانمصق 'مكو) ىلاعت 0000 نم مهلبق | 00

 كارلا لاحلا و ا لإ عش ايان هتك دامأو

 للبلاك 5 1 فيك 3 ) .ىلاعت هللا لاق

 بي كن انك اذإ 20

 ا ا لا يف وى نعل يا منى ام

 (نودبست منك (متَأ ) 0 ”يطلكرش ناو لابن



 ل

 ىف رّوصتلا عوضو وهام 5 ماكحألا نم” م كح اهلا فايع 3

 انو كالا رمل ”مسملا ام كلوقك « لاؤسلا

 ءرزمالا هذه ةيهام نكاد يح نأ نيل لع وضقلا

 لعاب لج دو ءقئابلا اوتاقلطم نرخ
 لاق نا لاقيف نورا اهي راسل اسنان

 ةئاوخو ةكيزاام لاقش < ةصلا وح ا لكلو مقم 2 سا

 يصل و111

 اوم كازرمك كفن أ روصتلا لع ةلادا ضف م و

 : ىنج مأ ءوه رش ءوه قئاقملا ”ىأ نم ىأ « ليرتج

 : كإوقك ءرملا ىلوأ نم صخشلا نع الاؤس عقتو «كلم مأ
 ع ةلاوسلا و ىناعت تلا ل دز: وش

 00 عفا ارلاق دة رقلا سلا

 امان د هياعاف ايون تارا الا كيس ا ا

 ل | لاق ىه ام انل ْنّيَبْي كبر انل *ءدأ ولق) لاق مث « غارفص

 لاقو ( كلذ َنْيَب ناّوعركب الو نضرانال رش اهنإ لوس

 رك ذ. قامت هللا هناأف ( نملاعلا ْبَو اهو ) نوعرف لاو

 ايخررصتلل ةعياسول انآ لكلا هك اليا آل ا



 ب ممل

 ا[ امل نم هيد ال ىلا ناو هرومإم

 00 0 رك ايفاراكساو © ةفجلللا :هوجولا نوع كلذ

 اهلا انزمر دقو « ةيلوضالا

 ( فاق كرما

 ظ ( ماهفتسالا ىناهنم )
 « مالعتسالا ةهج ىلع ريغلا نم دارملا بلط هانعمو

 ةهج ىلع : انلوقو ء سعألا ىفو هيف ”ماع « دارملا ىلط : انلوقتف

 ةهج ىلع دارملا يلط هنإف « رءأألا هنم جرم « مالعتسالا
 « يفورحو « ءامسأ « نيعون ىلع هت ال او « داحرالاو ليصحتلا

 اا اي لع الاول يهتم لهو, ةوملا م فورا

 فورظلاو ءَناآو «ىموحن ةينامزلا فورظلاف « ءامسأو فورظ

 27 الا اناا 0 خيأوحن ةيناكللا

 مسقتت اهنإ مث « ماهفتسالل ىرت 5 اك تذل اذن ءةقكو

 لوالا 'مسقلاف « ماسقا ةنالث ىلا ىنعملا نم هبدؤت ام ,رابتعاب

 . نو ا 5 مو « نموهو «روصتلا عوضوم اهنم

 وه ءرّوصتلا ىلع ةلاد اهنإإ انلوق ىنعمو ؛ نايآو « ىتمو « ىتأو

 ا الا ا ا ةضالل نع لاول ةعيسرم اا
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 1 ىهنلا ىف متلو وسأل قي اطلاوه-« امهقلطع هيلع

 1 نيلاد اناك مرج الف الف « امبقئاقح نم نيد نيذذه

 ةلدأ أب فرعت اعف ؛ ةمزاللا روم الا كلن ا ا 1

 هلوق ليرزنتلا نم كلذ لاثمو « ةغيصلا سفن نم ال ةيعرش

 الو ( نط َ م رهظ ا. شحاووفلا اوإرقت الو ) ىلاعت

 معلا 1000 ( لطابلاب كح كتان

 يتمتحلا يهانلا 1 ل ا م ىنابلا
 ميرحتلاو عنملا ىلع ةلاد اهنإف

 ( هقيقد )

 اميمة :> 5 ىف“ ناقفت, ىحنلاو "ضصالا 01

 ريغلاب نائلعت اغيج يو ىلقتسالا- انتا نم هلق اال

 طاف اكوا ةسستا [رتا نان االاءذؤوك © نأ نكح

 رطب ري وكلا ىف اهلقإف لاسر ابتلا ول لاس

 « ةغيصلا ىف نافلتخو « ةيقافن هل رولا نم كلذ ريغ كلا

 م الا: يلا توعم نميز ايطار 15040

 "0 باطلا ىلع لاد ملا نأ ىف نافلتخو

 مدار .نم هن نبال ضلا «نأ افا اشيأ نافلتخو « عنلا
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3000 
 لاق نم فكَص دقلو 6 لاول اع نا ]رك رخا لح اذ

 مم

 ةحيحص ني ءرمال "نكي مل اذا

 يأ ملا حبصلاو تاك نا ورغ الف

 0 ىناثلا ل

 ةهح ىلع لعفلا نم عنملا نع 0 لوق نع ةرابع وهو

 لوق : انلوقف « مجرخت الو « لعفت ال : كلوقك« ءالعتسالا

 رئاس ىف لعفلا نم منملا ىلع لدب ام عيمج هيف لخدب « ىني
 اا م اتسالا ةهح ىلع انلوقو ء تاشللا

 ىف اهرابتعا ىلا سهذ نم ءايعلا :ندمو « ةربتعم ريغ اهئاف

 ديدهملا ةهج ىلع درب دقو ؛ هفالخ حيحصلاو , ىهنلاو 7

 راركتلا ا معز دقو « 000 رملا لوقك

 راب نع ءاتكح ىذا مثوتلا ىلع ءانب « اعيمج امهسف روفلاو

 له ءاعيج امهف ةغيصلا قلطم ىفوه امئإ انمالك نإف ءدساف

 « ىخارتلاو روفلاك« ةضراعلا مزاوللا هذه نم ءىثث ىلع لدن

 اطل لاب ةعاعرالاب اهبعأ اندفع راتخاو هندعو- راركتلاو

 مااا او قرارا هده نسا لع قمار ةلالو ال: امقهفيتم
 ”لدب: ىذلاو « ةئيِصلا ءارو نم ةلصفنم ةلداب مزاوللا هذه



0 

 ارثوك لق) لات هلوقك مةلاجإالا أنت اال ىلا

 ( ماش (م اولمغا ) ىلاعت هلوقك« ديدهنلاو 1( اذسحو ا ةراجع

 1 (اوربْصت الو اوربا ) ) لايت هلوقك فلؤستلاو |

 عزاحملا هي لع ام « ىلطلا ريغ ىف ةلمعتسملا ىناعملا نم كلذ

 ارز( ليلو ركشاو مكركذأ ورك ذاف) ىلا هلوقك 11

 ةاليملا اومقأ) لاقت ةلوق و21 )ص بيجتسأ ىومذُأ ) ىلاعت

 ريغ ىلا (هنآقت ”قح هللا اوقتاَو ) ىلاعت هلوقو ( هاك لا اونآو

 ءةلشلاو ةيحاولا تاتواطملاو ,ةعرتشلا تاو ل00

 قي 2 الما نا كتل , له « هتاقلعت ىل ةقانعالا كمال ١
 ء كح «الوأ ةيبلطلا ماو الآ يم ناك اقرت

 ردادر بليا نيرماظا هل وتلا ب
 هتك اب صاوالا نأ قللو ءرظن هنو ءليصحلا كا

 ىف يلو.« نئفلا ىلإ ةفاض البو: راركشلا ناد
 ةامت ةلالدإ ذل قا الا ندع ن : ف دحاو ا

 وكيلا ىف ةلئينملا ههه: انقل رح رهاظ نع

 ءاهاقث ل ا لمت اهيلعو الاخر طخ أف ا

 اهل لبءةلغنملا هده قيفحت ىفيوكت ال نابل موال ذل



 اج

 «ىعدتسن ةغيص انلوقف «ءالعتسالا ةهج ىلع يغلا جنم لعفلا

 نوملكتلا هلوقب اك( لمفتلو ) ( لمفا ) لق لو « ءيني ”لوق وأ
 لعفلا ءاعدتسا ىلع ةلادلا لاوق الا عيمج لخدتل 0 لاو

 ىلع ةلاد اهلك اهنإف © ةيمورلاو « ةيكرتلاو  ةيسرفلا وحن ىف

 00 نو و لفت + لقا ةكيط ريغ نت ادت
 21 هغيص ريغ نم ءاعدتسالا ىلع نالاد امن رف « ةصو

 نزف ةةيسم نانل الا رس نع 8 رز واخ ييعلا ةهح نم اناوتو

 «ءالعتسالا ةهج ىلع انلوقو « زاجملا ةهج ىلع ًارمأ نوكي امبإ كلذ

 اللد“ ءرعالا ةيعام ىف رت رتعالاف ةبنلا نع ةررتم

 ؛ ءالعتسالا ةهج ىلع وه امب « هديس َر اوال هل

 قحىف كلذ لقي م ةربتعم هما :اك ولو ءققاتلر هيو فمو لو

 وحن ىف سعآلل ةحلاّصلا ةيهاملا ىه هذبف « هيف اهئالطبل « دبعلا

 0 ال اغلا لعفلو و حطما خبل ( لعفا ) كلوق

 « لعفا : انلوق ةقيقحو « بارعالا لع ىف ةرّرقملا غيصلا نم

 قناع « بوجولا ىف ةقيقح وه له هيف 'ددرتلاو ء”ىلطلا

 كلا ةلدع امر اهو انين كيمو يردكتلاب وأ انف

 هريهستلا وا( اويكرشاو اولك ) ىلاعت هلوقك_ةحانالا نم



 تك 1

 طه« ىلتلا ”قيلطلاو ماو نش اوس ل
 نمء 3 هناف اح هللا تاذك ىف را 506 تاكو 4 'ىهنلا

 درو ام اجو 6 ةيبلطلا در نم « امهربغو ىهنلاو ل

 4 نإ ) ماهفتساالاو )م ىهنلاو )َ لا ةيبلطلا 090 نم

 نكبنو 4 اهذرفب ةعئزا فورم هدف «ءادنلاو «ءاعدلاو «ضرعلاو

 ةهئاصتلا نم أمم واع أمو ةنونعملا قاف نم أم صتخ 8

 ىف عمجتساو «٠ هركبفو هر ف م نم ىلإ ء ةياشل

 ء راتسا تح ,شوحبخ قئاتج لع هتملطا ء هل ف
 ققح نع هنت ف ا زاحعرالا هوحو نع هل تش

 ملعو ٠ ا لع لع ل رفق ل رعالا كالم نإف

 )م 1 ا ماسل و 4 1 0 أامهملع نزف )َ نايبلا

 « ميقتسلا عبطلاو : ميلسلا قوذلا يك ىلا هلع اماراصقو

 2 ,هءمححنلاب رفظو 4 لصخلاب زاف كَم كاد اذهزرحا نم

 72 لع ءاوتسالا ند 0 هبورذ لعا لانو 34 زاجيرالا

 ) ار 0 برضلا (
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 ءاعفعتبا نع ءىلبإ ا وأ )ّ لعفلا 20 ةعمص وهو

 (نازطلا) تم < ع
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 ”لضإ رمل - هنف نوكليإ نأ ةفاخ ( هيف فرال ) ىلاعت هلوق ىف

 ؛ليجرالاو. ةاووتلاك <: ةن وامنلا دكا م هريغ ىف بزل

 ةلزقق هلع ناجل وع ام ةشاطملا لج 0 ”عمجاو ةينثتلا اهرشاعو

 نيذلاو) ىلاعت هلوقو ( كيلا َلز 9 اب نونمْؤي نونمؤملاو ) ىلاعت

 فتنإف «ثين أتلاو ريكذتلا لاح اذكشو ( نومئاق مهنا دابشب م

 هيلا دنسملا نب ةقباطملا 0 ل هب دنسملا ىف تدرو امنإ هذه

 ام اذهف « ةدحاو تاذ ىلع نيلوقم اراص امهن ال « هب دنسملاو

 رع هاو نيك روندلا قدك د اندزإ

 ( ىناثلا رظنلا )

 ( ةيباطلا ةيئاشنالا وومآلا ناب ىف )

 ”ريللاف « ريما ةيهامل ةقيقللا ىف ٌياغم ىلطلا نأ معا

 نإف « جراما ىف سعأ لوصح ىلع لبق نم هانركذ اك ”لاد

 001 1 لككلا اويذ ةالاو ها قداملا ورقم اه طم ناك

 باطلا ةقيقح نم لب «سمأ لوصح ىلع "لدي ال هناف «ءشنإالا

 دل الع امودعم هنوك مم الا نا نودك لن

 همام ريع عا اقنع هنيهام نذإف «هقحىف باطلا ققحتيل

 : ىباحيإ بلط ىلاو « ىلس بلط ىل ا ده سب



 ب جاله د

 قارا وذل وو دق نرسل رو ) ىلاعت هلوقك م ولعم سعأ ىلع

 كل لا اوكا سنجلا فيرعن ةدافإ لخأ نم 3 ( ذيحلا

 ءاتلمج ن إو < ةقصال ارردسءاناكجلاذإ (”اضراجلاب نئاخا
 ىذلا هللا ) ىلاعت هلوقكر صحلا ةهجرىلع امو «رهاظوبف ةفص

 ا « لسرلا هللا ىأ ( احس ئريثتف ”حايرلا لسزأ

 كفالخ لع دزاو وهز« ةلخ ديرك اينفاثو ٠ ةاوش
 امِإ «تادرفلاب نوكي ربملا لصأ قرا هيج نم

 هنوكل ايو « ةرفملابر يللا نم قوقأ ةلخجاب ردخخا نآل ه ىرتتلإ

 للاخت هلوت ةلججاب ريخا نيو «ولطس نع[ نير كرش ١

 ىلاعت هلوقك ةينماملا ةلمجاب و ( مكيلع بوث نأ ديرب هللاو )
 ا كياجتأ نوطلإ نه مكجرخأ هللاو )

 ناعون ةلمججاو ( ميحرلا زيزعلاوهل كبر نإو ) ىلاعت هلوقك

 ةيفرظ اِّإو « ةيطرش ا « ةيلعف ةلجج اسِإو « ةيئادتبا ةلج اّمإ

 اهعساتو « ةيلعفلا ةلمجا تحن ةجردنم اهلكو « ةيفرح اًمِإو

 ةل نإو ) ىلاعت هلوقك هب مامهالل امإ « هعدقت

 يقرالا) ىلاعت هلرقكسلا ديرما هل مختل انإوا نا
 ئفرظلا مده ل اذه لكلا دو ءايداو وج فال
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 ىف هريغ عانتمال ءىثلا عانتما اهانعمو ( نإ ) سكع ىنالمل
 ةهج نم نكلاقإ ىركلا عانتماف ٠ ترق تقول كارما

 04 يفشل ىف طرق أ ءارفلا نع 7-0 ) كي عانتما

 هللا ءآش ولو ) ىلاعل هلوقك كلذ ”فالخ 0 لا (نإ)

 (اهب ةتمفرل انش ولو ) ىلاعت هلوقو ( مراصبأو مهمْسَسب بهذ
 تاخد نإو ( اهاَدنه سفن "لك اند ال انش ولو )ىلاعت هلوقو
 00 رار كات هود رو قارا 0 0

 (جئك نير أل هك ولو ) ىلاعت لوقو( مستمل رسألا نم ريثكف
 اعاوب  ةلفتنملا ةنمز آلا ىف ةدراولا ا 0 نم كلذ ريغ ىلا

 ال00[ دزقا اقو ىطم انف لغفلا نازمتشا دصقل كلذ: نك

 « هييكتت اهسداسو ( هتيس 0 2

 توكي ال اع 2 5 هنزل : هن طنالا ةذآر 0

 6 نا 1 ىلاعت 00 ا مدع هل هو 0001

 لاقت هلوقو دال يطا كا ماقال 0 ميحر فوغَر

 لاحت هلوقك ميخفتلا ةدارإال او (ءىث ل اك: لاح هلأ" )

 له ا قده وه" اع ! دارملا 0 ( نيقتمال 1

 (قيو | ال لاف تا 4 لاعاةلرقك ركل هدا الى أ

 مواعم سحأب ا مكملا عماسلا ةدافإال انِإ , هفيرعت اهعباسو



 لك قلخ ُمّلاو ) ىلاعت هلوقك العف نوكي نأ اهعلارو

 52 0 0 اعإو ( انه را

 ىناعملا هذهو « اضأ ددحتلاب راعش اللو « ةيضاملاو « ةلبقتسملا

 ةراتو « مسالا رك ثوب ةراتف « اهعقاوم فالتخاب فلتخ

 ايما )م ىناعملا م ندي ام تتح لع 4 لعفلا 3 00

 اهلك ءذف 1 اول ناو هني امإ اظرف نكس

 يا 1 ل

 م 00 كك نو ) ىلاعت هلوقك أهعوقو ف كل وكشملا

 ةر١ دع 0 5 رد ا ”هلوقو ( مهنع ضو ان

 1 0 ةامحلا ةنمزاالاب ا ( ممل اهلا َرفغِل ناف

 ىف لمستست اعف( |ذإ )امو ء اليقتسم نك ايف لا 01

 (اهلاّيلز نضرألا تلزاز ا ذإ )ىلا كلون ةسسحلا

 ةامسلا اذإ ) ىلاعت هلوقو ( تر ) ىلاعت هلوقو

 | ةرايعلا» م ا م ا اذإو) هلافل هلوقو ) توا

 ةماعلا هيف ةيتكسلا خمسا نم كلذ ريغ ىلا

 ف اير عا راازا اما تاس ذإ ) لوخد نسح اذباف



 د مالو

 2 معو «ًادوجو اك ارا قد اق الر اما

 لق الا ىلع هلم نم "وح ا رثك آلا ىلع هلمح ناكف ؛برعلا ةغل

 200001 2008 1 مالك ىف دحن ان الف اناث 3

 0000 01 رو كتم ل دير الوأ : كلوقو حن ىاسابق
 ا دلو , لوا هلع هلم ناك اذيلف ءاسابف [دتبملا فادح

 2 !دتبلا فذح وه ىوقالا 01 ط1

 م نم مهتلاَس 0 55 لرد ةنلغما موت, كاذع هنزل د

 0 ا 11 نأ قارتلا نضراألاو تاروتسلا قلَخ

 ا ديز :لوقتو «هفذح ىلع ةنيررقلا مايقل هب دنسملا 1

 :كلوق وحو ؛ هيلع لدب ام مادقتا ير وا ةوانحتف هيو رك

 1101 او فاو ةدساالا ا دزك ىأ ء دس لا اذرف تحيرخ
 00 الا رك ىلا دس اك[ لط الا وع هنال امنا
 )م كرو نر لا ) ىلاعت هللا لق « كوخأ ديزو « قلطنم
 ديش هنا اننا ناكاعإ و ( ءئث لك قلاخ :للا ) ىلاعت لاقو
 ناكول ام فالخت « د ريغ نم ةفصلا كلت ىلإ ا

 ةاحنلا دشنأو ؛«كلذ فالخ ىلع لد هنإف اعف

 اتترص بورضملا ”هردلا 6
 عع سس ©

 قلطتم ونهو اهماع رميا [



 ( ىناثلا برضلا)

 ( هب دنسملا نايب يف )

 ف هفلاختو « هوجو ىف هيلإ دنسمال ضرعي ام هل ضرعيو

 هك د كيلو ةرثع رود هلك رك كلا ا
 هلوقو ( مويقلا ىلا وه آلا هل ال هللا ) ىلاعت هلوقك نايبلل

 ( ميلأ ةباذع مهلو ) ىلاعت هلوقو ( اًضَرَم هللا ؛مدازف ) ىلاعت

 ء دتبملا نع 1 8 كدر ىلا تاي الا نم كلل ٠

 ةنيرقلا ىلع لاكن الل ا من 2 ل ديسملا لعفلاو ا

 لعفلا فذح انف ( نوكيمت 3 3000

 ل نم « لعفلا ماقم 5 0 ؟لا فرح مايقل « انهه

  لعفلا الا .هيلأل طرشلا قة نم علما ا

 مرا ا الف ءمكلم 502

 يصف عا ( ليج ريضفا) ىلامل ةلوق وشو دعرملا | ١

 اذيهو ةفذح لعةلادلا ةئيرقل كلا فاست 000
 امكنيرماالل لمتوبف (دتبملا فذح زاوج ىف الاثم هان 6 دق

 نيهجولا الك : لوقف م حجرا 007 24 لاه م ) ىرب

 ء نب رمال ىوقأ قو رخلا فذح نأ الخ «ةيلع 9 3



 كك

 مرآ فوق رنذظإب ءايفتسالاا قرب لاضتألا اس[ ف ةريخأت
 انا و «هب دنسملا دقت هجو ىف هرّرقنس م« لاتقلا ىمو «”ديز

 : كلوق ردها كلذ فالع عزب نم ىلع راكنالا ةهج ىلع

 فالخ ”نظ نم ىلع اراكنإ ءادراو نوكي هنإف ءديز مئاق

 ىف هيانعلاو 0 3 ىلع امو « هيلع أهمبنأ همدقيف « كلذ

 ديز عفر نأ م عز نم ىأ ىلع« 0 مع : كلوق وحن

 ىلع عوفر هنإ : لاق 0 هربخ مدع ' امو « ءادتب الا لع

 ليثقلا نع سراخوهف !دتبم ربخ هنأ

 رلى د ةيناتاو نيكدتلاو 0 ةنكتلا اهرشاعو

 (هللاب نامستيف نايل ال 0 م ا نذلا ن ,«)ىلاعت هلوق

 5 00 (تايلسلاو نيممل 4. نإ 1 0 0

 ) ماحرألا ارا لك هوقو و يسكت عجو « ةمالسلا

 ريكذتلا ىف ىلاعت هلوقو ( ن نونم و“ ”لاجر ال ولو ) ىلاعت هلوقو

 هذبف (ىازلاو ةيلا لاو ) ( ةمراَسلاو فراخلاو ١ تننأتلاو

 ديفتو ضارغاو نامل ضرعت « هيلا دنسملل ةّصراع لاوحأ

 11 0 باطلا مقاوم ىف ىرت 1-0

 ع هللاو هيلا دنسملا لاوحاب قلعتب امف هركذ اندراام
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 امهدحأ ءنيهجو ىلع نوكير كلذو « ”لعفلا ريما, صاصتخالا

 ا 3 ,م ىلع اَدَر « صيصختلا ةهج ىلع ادراو ا نأ

 110 نأ كرف لف 1 « لعفلاب درفنا

 نأ مفك ىرخ ول + كلل وسب لو لا دك 0
 ًاعفد «ىدحو : كلوق وحش ىلإ ايلا هب هريغ دارفنا عز

 صاصتخالل ًاديفم نوكي نأ امهناثو « ةكراشمل عز 3

5 
 مل ىنإ ىنملاو « كاذ "تلق انام : كلوق وحن ىف ةكراشملا موت

 تاق انأ ام : لا نأ حصي ال هنإف اذهلو ءال 0 هنوك عم هلقأ

 نوكي دقو: كاوس ةلوش :ن | انمستم ناكامل ع يع لو

 نكي 1 كلوق لثمىف محا ةعوفتلا ةهزح لع اه

 000 فدك : كلوق نم بذكلا ىننل ا 'غابأ هنأف

 هرأإ ىلعةيبلسلا ةيضقلاب ىتأو « هيلا دنسملا ٌركذ مادق هنأ ةهج

 فالخ ( ةنلاعملل اديفت,نك كلذ لجأ نش هيلإ | ا دنس

 5 لثمو رع 2 الاكا هعدشت 1 متو « ةيناثلا 5

 100 دو ال كلريغو ه لخسب ل كلكم كلل

 ضر عل ريغ نم ادرج هب ىنأتف « دوت تنأو « لخبت ال تنأ
 اهعساتو « ةغلاصلل |ديفم ناك كلذ لحأ نف ءيطاخملا ١

 (زارطلا) 89 دما



 دل جال تس

 رك و17 نيانبلا يذل لاقامل سو هيلع هللا لص لوسرلا

 لوا هيلعو ( نكي لإ كلذ. لكل هل لاف "تيس ١ ةالسل

 0 رآيملا 3 ها دق

 ةللؤتملا منا نا ةدعاقلا هذه نم ”لحتيف همالك ىضتتا

 , هدعلا ا « ىنلا نمص ىف اجردنم ناك اذإ ((لك) اوه

 موك دلال لماع ريغ وأ هيف الامام 'قثملا ”لعفلا "ناك كاوس

 اذ عداع الا ضل هاثإ هضقاشب الف «لومتشلا لعاعتاو

 ا رك دم ار دتف سلو قتلا قرح لبق ءاعقاوت ا نأك

 1 ب قو مالك ”نسحأأ وهو « عومجلاو داح هللا ايا

 نايبلا» ءامإع: مم“ هريغل مالك لك ع قراقع <  نعاقلا مده

 ىلع هلو , قطنلا نوناق ىلع هَ ؛ ةدعاقلا هذه ريرقت ىف

 ل هنا 0 سور اف قلو دما 0 دلع م

 معو تايبلا ماع قيم نأ ةهج نم « انضومغو ةشوم كلذ

 جرم نا ىنبني الف « بارعالا 5 ةغللا ةفرعم ع ىلاعملا

 « لاب ىلع بدالا ءاماع نم انجلالل الو « برعلل نط ل رد

 ع هلل نوط نأ: ةيناتلا ةرؤصلاو :«هي رمل 01



 - ا د

 واعو « اهر دق روبظو « همعن ديدعل نم ديرب ا « همّدقو همسا

 للا: :ىلات هويتك ةميظمت لجأ: نم اك د هةاولللا لع اهيرعا

 ةيتوتقلا روم آلا نم كلذ يغ لآ (”نويملا ىلاوه الا ف1 ١

 « ريخأتلا عم نوكل ل يبغا تح راسا ةنؤّؤملا هعدقت

 ناناهف « مومعلاو نصيصخملا هي ا هعدقت بجو 1

 نر ام اذهو « مومعلا ىلوألا ةروصلا « نآتروص

 اجا نع يملا ىف ديفي هنإف « مقي  ناسفإ لك : كلوت

 هنإذ ء ناسنإ لك مهب 2 رعأ ول انيفدلت

 + هزرف لك نع ال. «دارفالا ةلج ن مل

 هضق انيب ال ىناثلاو «سانلا نم دحاو ماق : كلوق هضقاني لو الاف

 « قرافلا لصْيفلاو « قداصلا ٌناَيملاو « سانلا نم دحاو ماق
 نيبو « ىننلا فرح ىلع لومشلا مسا وهو هيلا دنسملا ىدقتا ند

 :لاق هن إذ « ىناجرملا رهاقلا دبع ريرحنلا خيشلا هلاق ام « 1
 مدا ار ريَسبيف ةخاد كتل

 كلفنا هليل أ (هكردي 2 لا مل اه

 لك وأ « متاردلا م د و مهلك_موقلا اناناس

 تو لو.شلا ىلا ”ىننلا هجؤت « ذخا ١: ل ماردلا

 لوقك م ةلإو «هب' ةقلعت وأ « ضعبل « فصولا دآو لكل



 هب

 دارا قل“( هفاوجل 3 ناسن الا ةلزنم بارعإالا لع نم

 هدحسع نايقعل ل أَو ؛ ليلا مع رارسأ لع 0

 زارحإب هلق مشيا 2 هرتشع ريدعل قيس 3 هدايج

 ل ةحئملك ةقارلا ىف ابلثم يتلا 2 قفئاطألا كلن

 اها | ضاخما نم انقوتم ) ناعمرالا ةناغ ان ءلط ىف نعمبو

 0 اع هعدقت | مممانو ءناكر بح مهمّمه رصقت ا

 وه هعدقت نا 0 ىلا مر ل 0

 لصألا رم ناك اعإو < هنع لودعلا ى 0 ضرعب و لا

 م م 0 5 ذب ام ةف ا 25 اهدي

 6 ردصتلا قحتسف 1 |[ دخلا 4. ل امإو 4 صر أعل اللا ةقن رعلا

 نمحرلا ىلع دش 7 و ماكو ت8

 نأشلا ةهح لع 0 0 1و © ههوجو دحأ ىف ( ايت

 قاد رأل امو ( 0 ا ا

 كلوقك ءريملا نم هدعل ن 0ك امال عماسلل ا هعدمت"

 نأ اًمِإو « كلذ ريغ ىلا ”جراخ ا لا

 ةروس فلات ةل وقك هعدقت 0 هيلا ريما دانسإ 0

 5 د ركش دال دخلظ قاع اع 3 00



 3 شأا 7

 لادب الا لكو « لوه ذلا ةهج ىلع رْدص اهفو مالكلا َةياَدِب
 فالح م ال دعقلا ةيج لع انا يرو رد
 ف رزتموم 6 ام لو الاوه دونصتلا_ نق نانا

 قلطم ىف ةقفتم اهنوك عم عم « نايبلا ىف ةفلتخم ىهف ءودنلا ع

 ةهج ىلع دراو ريغوبف « هيلا دن ملا ىلع فلععلا ان ( نانبلا

 ناو ةيوكل همر حاف. ةرئاملا نوي 0 لس

 اوس اذيلف م لماملل تايصتفالا ةيك نع هراو ره 10

 ءورمعف ”دبزز ءاجو ؛ بيترتلا دصقتت مل اذإ ؛ ورمتو دبرز ىتءاج

 ءورمع مث ا ةلهعريغ نم « بينرتلا تدصق اذا

 ركحال هد دقو « ةلمبجلا عم نيييرتال .ادنصاف تنك اذ

 يوب. ال6 نيسنلا ةيح عام[ مق سال 7

 ريغ نم نر دعنا مكحل اقيلعت نوكي دقو « نكسلو

 وه اهف بائطالا ددصل 0 ؛ آو اب و: ناك نيب

 21 اذا لا ذل ةتارعرلا لع ىف هريرقت نم "غور فم

 8 تاناننلا هديك دن ل فق الو « تاياغلا هذه لثم ىلا

 « هدعاوق ناقتإإ ىف هتحنرق 0 فارع الا لع زاَرحإ ديعل

 اء. .ق نطوض هاذ: دي واخ فاوق" مح ف 7-05 ءاصقإو
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 لزنيو « هرهوج توقايو « هركس صاصهوه ىذلا «نايبلا



 - مهم دل

 ءاحب : كلوق ! لثم قهسف ىف .ءىفلا: د ديش 014 ع

 ءاح“ كلوق وحن ىف ةطاحإالاو لود 7 10 ديز

 لا |هالك نالجرلاو « ميلك لاتجا ديزل

 حاضيرالا هب ”دوصقللاف « نايبلا فطعب هنايب امأو : ةدكؤلا

 هللاب - : هلوق هنمو « ”ديز كرخأ ياي داعم مسا

 1 كسلا هلع قالب ,لعاادرت ور 0

 ( هيحانجي ربط ر ام آلَو ضْرألا ف ةباَ | ن* 006

 ريطي ) هلوق را هناك ءامو) هلوق عم ضرألا 1

 اطال ماسلا شف لع ادرو امن « رئاط مادقت مم ( هيحانجي

 نم هيالمثح امل امفرو « انهانعمل ًاربوقو ء نئاط ظففلو «.ةناذدلا

 نم يلا مهلع ل !اعا هلوق ةاانك عمو: دورعقلا ريغ

 مرو فترايبلا ةهج ىلع درو اما« مهقوف نم هلوقف ( مهقوف

 ١ د1 كم لطلاب ههنايا اهاوو تسلا ةلكنل: معلا حالا

 ”دبيز ىنءاج كلوقك لكلا لّدبب انمإ ءريرقتلاو حاضيرالا

 م25 1 موقلا ىتءاج : كلوقك « ضعبلا لدي امِإو « كوخأ

 «ثهساع دز ىبحعأ:كلوق ل امإ و« مهضعل 4

 ا كلل ال ال ال ىف لادق دق تاعك ف لكملا ءاجنقو

 ىف نوكي اهنإف ءورمع ”ديرز ىنءاج : كلوق لثم ىفطلغلا لد



 ا

 نفريشلا هبززم ةدافرالو «ةيع سررت نا وسلا نأ نالادأ
 0 نم دبع © هللا تالك ضع ىف لاقي ث ا

 تلتف وو رولا تالا ةفاض اضوالا تنحصو: + هاوه ليت ئ

 هرظن َلَمعِإ نطقلا ىلعو « اهعقاوم فالتخا بسح اهل اتخ
 تاشرعتلا عطول هديقع يلع 06 هر كف ”ضاهتساو

 نيب ةقرفتلل فار سطولا# ل اي « اهانرصح دق

 نعد را وطلا اكو فاس مرا بقللا ف نستلم

 0 ل ىه هذهو ءميظعتلاو حدمأل ءىجي دقو ءريصقلا دز

 هل رك اوس ىنعم هيف لقعيال هناف «ىلاعت هللا ' 0 ةيراملا

 بأ "للا رفاغ ) ىلاعت ةلوقو( ٌروصملا « ئرايلا ء ”قلاخلا ) ىلاعت

 ةناهإلاومذلل درب دقو(لوطلاى ذ ب باقعلا ربدش بوتلا لبأتَو

 نأ تالوقك ديك, انإل دو و: تيا ١ قسافلا نالف: كلوقك

 03 ا ب ىفتش ام نايب اهعلأسو ؛ ا ةخفنو باتل

 0 « هيلع ب ) لوبلاو كالا فطعو ا اعلا

 هنأد يافا ةكيسو هلت انوك ا سس ا

 نهذ ىف عقاولا ٌمهَولاو « كنشلا ةلازرال نوكن كفاك كيك ١

 نورك ال هل ءاج : كلوق وحن ىف « عماسلا
 تيقرلا تنأ 6ك لا هللا لاق ؛ هل اوسروا | انك قاخلا



 بس سم5

 قادصنو « كلذ فالخ ىلع م مزق( تاحلاصلا اولمو 8

 ل الا 02غ تك الا دور ةفاشتسا

 م عا اعطت ةقراس او 'قراسسلاو ) ىلاعت هلوق هنمو

 كحل رحاسسلا مله الو ) ىلاعت 0 ةقراسو قراس لك

 0 و حاقم ذيع رف عاش نك ىلا (قأ
 ا كا 11 د يلوا للاعت ةلوكك اما ةيدمملا

 "16 ال[ دن ةرابوإ كيتيطعأ ىتلا ىث : الاك ةّنبلط ىذلا ركذلا

 « مردلاو ٌنانيدلا "سانلا تال فرق رك ىف ةئشللا لا

 000 ا رن ىف ادوزعلا نفو ؛ ارملا قع ركب لح ارلاو

 (لوسرلا "نوع ىصعف الور نعرف ىلا انلسرأ امك ىلاعت
 يَ اذإف « ةفاضإالاب دق راو ءاو « مالسلا هيلع ىبوم ديرب

 0 َديرأو ه ةصتقخلا في رعتلا عاونأ رئاس ن :ع هللا هسا

 دقو « اهشن رعت اهنم بستكيف 3 ةفرعم ىلا تح هريغ ةهج نم

 دبع : كلوق لثم ىف ميظعتلاك فيرعتلا ل ل ور

 ةءاهرالا هب دصقب دقو ؛ محرلا دبعو « نمحرلا ادبعو « هللا
 005 دولا قح ىءاعرملا تيعو تالا نيغ : كرقك

 ا ذإو ) ىلاعت هلوقك ةمحرلا ةداقرالو «مانصألا مظعل نم مريغ

 ىلع ةلالد هيلا مفاضاف مو 30 7 ىدأبع كلاس



 5 شح ش

 غ ووُمَيف مهيلع ا ال مهج رانىفاو اك ذلاو) (تاّثَحلا

 نع ابيب ىف وه ىلا هتدّوارو ) ىلاعت هلوقك ربرقتلا ةدايزلو

 مهيشعف) ىلاعت ءارتك يارا مخل درب دقو (هسفن

 0 ةلا نا ميظعتل قيس امرو ( 'مهيشغام لاَ 7

 م نيذلاو نوقمشم مي هيلا ع هم نبذل نإ لاح

 أدهف نوكيا م0 يه نيِذلاَو نونموي معد تاياب

 لاك فلاوع كزفز نأ ىو 6 نول ةذح ه ميظعت 2 0 ا

 0 يتفلاو و ا ىذلا 2 ل 3-5 م 0

 ىدلا):ىلاعإ هلوق اذه نهو ( ىع 3 جرح 0 ىَدَبف

 تصر اذإو نيقسيو ىسمعط) 28 ىذلاو نيد وف ىقلخ

 ا ممطأ ىذلاو نين 5 0 ىذلاو نيفشي وش

 ةدافإ لع ةدراو اهلك رومألا هذبف (نيدلا مي ىئيطَح يل رب
 ىتلا دئاوفلا نم كلذ ريغو « معلا هن نات ها ميظعتلا دصقم

 رتكألا لع لق الاب و ء ىلع الا لع دال همن اهاو < 2

 2 ةراق اللا ا رعاف « مالا 2000

 رماخ ىنل ناسنرألا نإ رصتلاو ) لات هلوشك ناش

 1 لإ ( ةَراسَخ ىف تاقتم ناسلا ل نإ ىنعملا 0

 (زارظلا) وتو م 0



 سل م4

 ّ ) نوحيفلا م كنئاوأو 0 ىَّده لع ككلوأ (

 تمم ازدح نانا كللوأ ) .ىلاعت هلوتكر يتسلل

 ىلاعت هلوق دعبلا ىف ةراشرالا ةهج ىلع دّرواّممو ( نودلاَخ
 الو ء« فسوب اذه : لقي لو ( هيف ل ئذلا 0

 ١2 هلاراخإ اكو « طسوتلاو برقلا ةهجب لع ءكاذق : لاق

 ا ادايتسإو  نمملا ق:وتلزمل انكر ء ديبلا ىفتف

 ءهب َناَفو بحب نأل انتحتسم هنوك ىلع اهيبتو « هيف نادي
 متكامب اهومشثر وأ ىتلا ةنجلا كلتو ) ىلاعت هلوق هنمو
 ثا مل داك نشملا اذه فئاطلو ( نواتعت

 سيل ام ةراشالا يل ل رد سا

 ثلا ىلا ةرامالا ىف ىلاعت هلوقك هيلا دتسملا .ةهنن لع

 هيا د 0 هنا( ثيل ادع ير اويل

 اردنا ماو لعل ىف عسوتلا ةهج ىلع ناك.هبنرجو 2« ءىش

 2 هراضحإ « ةلصلاب هشرعتب 0 هنإذ « ةيلوصوملاب

 كا نا ابق طرقا" مث نمو « بطاخملل ةمولعم ةلمجي

 ال نم« ةَرّضحلا نمم دق ىذلا اذه : كلوقك هل ةمولعم

 ىف ميظعتلا ةدافإكع كلذ ري اارغأ كلذ عم ديفتو ؛ هكر
 تاَصضْوَر ىف تاحلاصلا اولمَعو اوما نيذلاو ) ىلاعت هلوقوحن
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 بادي تسع )ىلاعت هلوقك نيليطلا هب هازال هيلا ركبنلا

 ؛ هتتاهإو هريقحت لع ”لاد همساب انه 'هداربإف ( ّسَتَو ببل

 ءةةلاتك ءرك طير ذازرروأ# قيم لقح لم ادد ل
 وهو « مظعلا "باذعلاو دل 00 7 ادي تدبت لاق هن أك

 ةداشرالا نم هيف امل هقحف ملعلا ةلزئم لزان اذه ةبقلف ءاذه

 قدح هب لات هللا ةركذ كلذ لجأ نق © ةنرابشإألاو
 نمل هناك ام لع هلاتنأل ( ىلا يعز رعو ؛ لعلام
 اكل رع ةينكللا هذه حام لاق هن اكل ةيوشلا لال

 «رلسو هيلع هلل لص لوسسرال ةواذنلا بجحاص و رمكلا 000

 ةراشرالاب هشرعت اماو .هطخشو لاس هللا رظما نال 0

 هلاح مظعتل امإ « هحاضيإو هلاح فيرعتت توكي دقف

 ال ةباتكلا كلذ ) ىلاصت هلوقك دهلل ةعوسرلا ١

 ”ةاطيشلا 00 امن إ ) ىلاعت هلوقك ريقحتلا امإو ( هيفمَر

 ةعوضوملا ةراشرالاب هلاح مظعتل درب دقو ( هءاَيلْوَأ فو

 هآ(تيبلاذانه تبر[ ممتلكات ل ا

 درب دقو ( كتملا كذب ىذلا اًدهأ ) ىلاعت هلوقك ريقحتلل

 ناس ةلرقلا ها دلتملا لك ميظعتل امإ ءةطسوتملا ةراشإالاب



 ل نس ل

 عماسلا نهذ ىف هراضحإال ن راك كفا ةساملاب 3 رز كيا

 (َوهالإ هلإ ال لا لات هرقل صتخم ميني ءادتبا

 نيل 1 كر مكبر ]ادت هولك هفيظقت وأ

 اذهو « نيلو الا منابا" برو كبر الا «هيف ريدقتلا نأ

 « مهضعل همحز نر 0 ا مسا ا انلوق نع 2

 نمو « هليدبتو هليوحت نالطبل « ”قيقح ”ريغ بقل هنأ ىلعو
 نم هيف مف ايل دي اهلا نود فشلا كندا ناك

 ا 110 1 دز ل ةسبأت ةياالا تافصلا نوكيرم ةيسالا
 01 1 روكح مالا ىبم 0 قو هيلا هنتي وهموم

 اف 2و ديرك هب ةستخ ىف الب باقلإلا.ةدافاك ضاشتخالل
 هنوكب انلق نإو « دادرت هيف « نيمو دا ل

 010 هذ ف تريح لوتعلا نال "يعل نم انف اتقن
 اا كا ردإ ع يسع لام هب ل50 نايتح الا نم اًمإ
 هع ان رس ايمج املا ,ةنوكمعز نم مف «كلذ ريغ نم اًسِإو

 ماقامالا ؛ 00 لك نآرقلا , كلذ ىلع ةلالدال ذإ  دْسَأ
 ملعلا 1 0 ءا يك لع مطاقلا ناهربلا

 ريح ىنعمب (هلأ ) نم اماف لوقب نا باوصلا )١(

 اطلصا الو اهقاس ةرايع هذه (؟)



 3 طل

 رامْضِرالاك« تافيرعتلا عاونأ نم هل ضرعي ام سسح هيناعم

 رشنلو « ةفاضرالابو « ماللابو « ةيلوصوملاوءةراشالاو « ةيملعلاو

 ف ءرابخالاب كني رسم نأ.« اب هوان اًمارخ ما قل
 هلوقو ( هللا [أ ىن ) ىلاعت هلوقك ملكتلا ىلا ةجاحلا لجأ

 نع هتدَّواَر أ ) ىلاعت هلوقو ( اهيف سب 'ملعأ ”نحن ) ىلاعت

 لاف ) لاس هلوقك تاطنتا لانة ا مس

 ذر فلا كو 0 ) نكاغت هلوقو ( 00 ا له

 هلوقك ةبيغلا ىلا .ةجاحلا امو( سالل تلق َتْنأَأ)ىلاعت هلوقو

 ىذلا وه ) ىلاعت هلوقو ( نومي كش ىف 'مه لب ) ىلاعت
 ىلع ًادراو نوكي, نأ باطلا الصأو ( ىدمحلاب ةلوسر نع

 بطاخم "لك عيل كلذ ريغ ىلإ هب لدي دقو « نييعتلا ةهج
 هلوقو ( ليفلا باحصأب كب ر لمف فيك َرَ 'ملأ )ىلاعت هلوقك
 باطما نوكي نأ لمتحف (نومرجمل رذإ ىرت ولو ) لاا
 نأ لمتحيو « 'لصألا وه اذهو لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 لاح نإ ىنعملا نوكيو. نييعت ريغ نم مومعلا ةهج ىلع نوكيي
 ءَروبظلا: قا امظع الب 5 دقو نيهرحلا لاه ال ا

 (ةءافلك فاشكتالا ىف امبغوليل «بسطاخم هب صتخم ال ثيحب
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 هو التل ف دج كفو و هقرلخل لع اظابش ناك مرج الف

 1 0 انيايألا اَأَر م د نم 2 0 ىلاعت

 ىلاعت هلوق هيمو « 0 هل ادب مك هيف بدلا خال ( نيح

 « ههوحو ا عدم ها أ (ناتنملل تل عسل

 00 ل دال نإ يكن اهانو
 :هرامنأ داو ىلإ هلوفك ةيعوتلل انو. ( ةنيذملا ئفتأ

 دا لا ب مو هاته كو ءاقالد نم ذارلا نإن ( ةرانم

 ةدحاو ىأ « ةدحولا هب ًدارملا 9 أ لمتحلو « هما

 ؛ هعابتاو قملا راصنإ نع مهتيعأ تبَجح ىتلار 0
 00 دكت نإ )لاح هلوقك ميظعتلاو | ريثكتلا امو

 وأ ريثك مدع اوُرَذ لسر ىأ ( كِبَق نم ل 00

 ٍتازدعع مهصخ « مظعارا ردقو هللا دنع ناش مب 0

 ”ناوضرو ) ىلاعت هلوق م ٍتايأو « ةرهاب
 دا رادا ٍناوضر ىأ 10 ىأ ) ا هللا نم

 ف كلو ) 00 هنمو « لوقعلا هفصوب طيح" ال

 انفال لاعب ةلوقو 000 ا ئأ ( ةاَبَح صاصقلا

 ا هر عل اييسداعو ( ءانع "يأ ءافش ىأ (رودصلا يف
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 ةدرشع روما اهنا« ابليس فارقو ضارغ ال: ضوارعلاب

 قامت ةلوقلا فاتت لا ةيسل لك امإ هلا دما 5 ايلوأ

 هلوقك « ةيلعافلا ةهج ىلع امإو ( باد لك قلع فاز

 لغافلا نم ءدججاو' لك نال (,اويَما يذلا هللا دعور) لاذ

 هنوكل اّمِإ «داتعملا درطملا وه امهركذف ءامهلا ”دنسم دتبملاو

 000 ريرقتلاو حاضيرالا ةدايزل امو « 0

 هلوقك ميظعتلا راهظإال اًمِإو (مكق َزَو م يقام ىذلا هللا

 0 انو( دو 0 ئرابلا قلاملا لل وه )ىلاعت

 مالا هلوقك هيا ديما 1 هب ءانتعالا لجأ نم

 1 هلوقك هتلزنم مظعو هلضف ىلع هيدنتلل اّمِإو ( ىأصع

 ىلع ليوعتلا فعضل طايتحالل امِإو ( هللا لوسر دمج )
 ريغ لآ ( ايلا ضر الا تحرش لا ةرسإلا

 غادتماوأ ناك ةلماف ينل ةضلرلا ةقاملاو كرا
 مي كلم )ىلاعت هلوقك زاوملا ىلع ةلالدلل اسِإ « هثذح اهنانو

 زارحالل امو « نيدلا موي كلموه ليوأت ىلع مفرلاب ( نبدلا
 هقدحتما / انؤلمم نوكم قي نهاطلا ل ال تشل 0

 ىرمأف ىا ( ليج يصف ) ىلاعت هلوقك هب معلا ىلع الاكتا
 « هيف سعألا حوضو نم هانركذ امل فذح اهنإف « ليج ”ربص



 6 ا"هوو

 هجرختساو « ىتاجرجلا رهاقلا دبع رب رحنلا خيبشلا هرّرق ىذا
 00 لعل املا كلذ ل ةضانو + ةيفابملا هتركشي
 نم امهريغو ٠ ىزارلا بيطخلا نباو « ىرشخِزلاك « ةعانصلا

 د 5 دقو « هانصخلو هانيكح ام ىلع هورّرقو « راظنلا

 ل ارا كابا بوقعي ونا خيشلا ل كرف

 ىلا ةجاح ريغ نم ةءانكلاب ةراعتسا وه امنإ هنم هانركذ ام

 تبنأ : انلوق ىف « عيب رلاب دارملا نا معزو « اقع ازاجم هنوك
 تابنإالا ةبسن ةنيرقب « ”قيقحلا لعافلا وه « لقبلا معيب رلا

 0 ناهأ كد قادم الا تام ىف سانقلا !اذكعو هةلا

 افاضم جارخرالا نوكييال نأ مزلي هن ال «هيلا ةجاحال فسعت

 تالا انايعم ءاثلاب نم الا نوكي ال نا ضيا ل

 نع هانيكح ام ىلع ليوعتلا بجيف « رهاظلا فالخ وهو
 ” لا تاطع نابت ان ناو نممرت د انور !ام اذيف هايريغ

 0 لا لاو فيلا و د نم « هليصافتب قلعتي اع هند دلو

 ىلاعت هللا ةنومع امبصخم ام ركّذن « ناب رض ناذبف

 - ( لوألا برضلا )
 ( هيلا دنسملا صئاصخ نايب ىف )

 اهضعبو «ةلاصألاب اهقحتسي اهضعب «تالاح هضم



 د نهرب

 « عيب رلا ضرالا ىيْنحَأ : انلوق هلاثمو « ةقيقح هيلا دنسملاو

 عيب رلا ىلا ءايحرالا دانسإو « ةقيقح عيب رلاو «زاجم ةايحرالاف

 « اهنع ا ةخودلا ا ءاضإ راش

 كا لثم ىف ةيلقعلا ةنيرقلاب ام ا 0

 داتسإ نإف كيلا "تءاج كتبو « كتملطب ىلاحتكا

 ةهج نم ”ليحتسي « ةبح لا هاما لالا

 ىف ةيداغلا ةنيزقلاب او « اًيلقع هنوكب انيضق اذبلف « لقعلا

 0 مزاهل أ ةميفطا ابل مك مره :كإوق لثم

 امإو « هريغ وه ”لتاقلاو « اصلا ةيمالا لعق ك[رق رش

 ع ةقيقملاو « ةينار ةسيع :انلومك» ةيظفللا ةكرزقلا

 ”موقم ىأ؛ 'مئاق هللا هع روعشم ةقيقطاو « رعاش ر رخو

 كك ىذلا وه ظافل 00000 'دانسإف « 0 أبمو « هيف

 ةنيرقلا هذه كناك كلذ كهسالف ازاغراخ الاسس ١

 زاجملا ناك امل < هتقيقح نع هانركَذ اهف لّدَع امنإو « ةيظفل

 ةقئارلا ةغاامملا ىلع المتشم

 ( هقيقد )

 00 ليقعلا ىدانسإالا زاجملا نم هالك د ان معا

 (زارطلا ) مج - م دل



 د ل

 دانسإ ةهج نم لضاح زاجل نكل ءاهنةيقح ىلع 0

 لشق ( مهءانبأ حيد 4 الا ل ا مرا ذخاألا

 « ةقيقحلاب امهينعم ىلع ن الاد ءانب الاو حي ذلا نإف « نوعْرف

 سيلو «نوعرف ىلا يذل دانسإ لجأ نم ناكامنإ ٌزالا نكل

 هلوق ىف ءايحتسالا لاب قو هع ماذا اهناو « ًاًضاذ

 لضح اهنا انهه زاجملا نأ تفرع اذاف (مء(سسن ىَْتْسَي و) ىلاعت
 دقو, هيلا دئسمو كئسم نم دي الفا ءاريغاال دانسالا ةهج نم

 «ةعبرأ هجوأ هذبف « نيفلتخمو « نيزاجو « نيتقيقح نانوكي
 معيب لا ا : كلوق هلاثمو « ةقيقملا ةهح لع 0 ايلوأ

 دا لمس لعاورالاو « عيب رلاو « تبن أ ىتظفل نف « َلقبلا

 ادلة موي ىلاعت لوقو داتس الا: ةهح نم زاخو

 دانسإ قا راك امهتقيقح ىلع « نادلولاو« هيفا ان

 0 يل عطرك نأ اينانو معرب نارا كا لل
 011 ننا 4 نامإلا ”بانش نعرالا جل اناوناهلاكمو

 1 راح بابشلاملا ءاب مالا ماكو ذاع تالا“ زاك

 ؛هقيقح 7-5 ا : انلوق وهو « هسف ىف دنسملا نوكيي كب نأ املا

 تاينالا «دانشإف (نامزلا بابش) انلوق ومو « زاحن هنلا دتسملاو

 ازا هسفن قف ديما نك نأ اهعنارو « زا بابشلا ىلا



 .امهه ل

 ار ءاديزز ماق : كلوقك اذهو « هلعاف لا اًكاَضم
 'للاو ) ىلاعت هلوقو ( اونا نيذلا للا دعو ) ىلاعت 00
 اوذختن ال هيلا و ١ لانكم اوقو ( عام نم باد ا

 اهدا وكب يلا رابح الا ني تلقا كل ننال
 ظ ةقيقطلاةهمن لع الحال لا

 « ”لقعلا زاجملا ةهج ىلع دانس الا نوكي, نأ ىتاثلا هجولا

 'لقعلا ىضَش اهلعاف ىلا اهدانسإ نأ وه اذه نم دارملاو

 يِثك نارقلا ىف وهو « اًيلقع ازا ناك ْمَّرَج الف « هتلاحتساب
 نرد الإ ناكام هزاي نأ ”ضرغلاو « خيركم زاجملا هل لاقبو

 (اهلاقنأ 1 عال ا ىلاعل 0 اذهو «هبيكرت لجأ
 َضرأألاو دام لعل دل دلال 2 ع نإف

 كام ! داجلاو «لبصألا اهانعم ىلع :ةعوضوم م ل ةقيقح

 الام هارد وكت نر لا جارفولا دانسإ ةهج نم

 0 لت ) هلوق نإف ( اناعإ ممداز 6 1 مهيلع تي تيت اذإ 0

 هي ناب 0 لع ؛تان الاوا# هتققح لغ'ةلآد

 3 هلوقوحنو ١" هاتفا اللا ىلا افرع تيل” ) دانسإ ةهج نم

 «(هتق.قح ىلع ذخ الاف ا صر 0 تذخأ اذإ

 ( اناعا مهتداز ) ىلاعت هلوق يف ىلقعلا زاج ا امناو . وهس اذه (1)
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 عم لوألا 0 مهيذكلاو مثراَكن إ دادزا 8 يفرح

 ريغ نم ربخلا قاطم هب 'ضرغلا ناك ذل( ادا | رابخال

 ةل دو مقملا نآك امل (اًيلط ) ىف اعلا ىو ةةءاروال ضرع

 لاقل سلو“ هحضولو نسنلا قر رق 0 ويف « باطلا

 0 ا 5 هنم بولطملا 0 َ (ايراكتإ)

 ( نوئمأرلا َمَلفَأ دق ) ىلاعت هلوق قلطملا نمو « هراكنإ لجأل

 ىلاعت هلوقو ( نوملاظلا ث نوئرذاكلاو ) ىلاعت هلوق هنم سيلو

 ةَرْزاَو 0 الوب للاعت ةلوقو( اوقفنن ال نر نذل هم (

 (ةصلاخم ””ماتنماخأ انإ)ىلاعت هلوق دكؤللا نمو( ىَرْخُأ َرْذو
 00 1 ف ب نقلا هلل ىف هان زنا انإ ل

 [دنع م 1و ) ىلاعت ل نيفرحل دك مل نمو « دحاو فرح

 ىفل ل 00 نإ و) ىلاعت 1 نافطصملا نمل

 اذهو ( ىوكذت كلذ ف نإ كا هلوفو ب 1 00

 ناوكلف ركل يعن رم امإ 0 1 دق دكا ا

 هاديك اردكب راكن الا ةهج ىلع ادرب دقو ءاتسجن مانيك

 نع فرار فاكشرالا نإ 1 ا ل اا لو

 لغفلا نوكي نآوهو « ”قيفح امينم ”لوألا هولا ؛ ني



 ع بورا --

 لما صصق ىف مالكلا اذكهو )| ما 1 ةريثك مآنم

 كلذ ريغ ىلا « نوعرفو « ىسو# ةصقك ٠ عر ابخبأو موق مف

 100 نإ م 8 0 داك اع ل الر دفا احم ا

 امو « 0 1 ان را تورك تاناع دحلا مخلل ل

 تادكا وه عع اقسم نوكي هنإف ءنابخ الاوز م: هلاخ !يه

 ا ةنيدملا 0 :,رم لحجر ءاجو ) ىلاعت هلوقك ل

 نا ا 'يهارإ ان 0006 0 هلوقو

 0 !هنأآل , هج دام تورو لاراب الا نم كلا

 تفروو راذبف اع را سالا قلطم اهم ضرما ين
 دكؤم ةيوق نيج اهم ىلظي ناانناتوءىرا 5 اج

 ةقانلا اولسرع انإ ) لات ةلوقك اذه ددر كان نكاد

 1 هذه لهأ ىلع نواس انإإ ) ىلاعت هلوقو ( مهل هن
 هبوشو 00 221 امم كلذ ريغ ىلا ( ءامسلا ند دو

 :ةرهللم م6 د لإ ألا ا تا ريخلل

 ادا ا هجم اوت دعم نط نوت نابل ١

 5 انو كلذ ركش 1 ”ماقل 26 نا ثللوقك !دلخم

 م ( نولسز لإ انإ ) ىو الا ةرملا ىف ىلاعت لاق اذلو

 "ري كيا نإ )ةيناثا ىؤنأو دكار ركبل



 اس م”مهاإب اب

 اههف ريتعي ال هن إف « ةيئاش 1 اريعبالا | هنع جرم م كفوا

 بذكو قدص ىلا مسقنلو ٠ لاك و الو ةقباظملا * مدع

 َريغ 2 1 ا وهف نعني ا ءاريغال

 دكا قدما نوب ةطساو الو وسن بذكلاوبفقب أظم

 داقتعالا عمربخُملا اع تا دا ال مند

 0 00 ام اطوال امو <. قلص وبف نطلأ وأ

 ةطساو ال هن إف ء دساف اذهو « ا اقدص سيلف امهادع

 5 001 ة قباط نإف « تابثإالاو 1 نيب 1

 ا راج لل ؛ لاح لاي تدك وف باطن نإو لاح

 تانثإب « ةيلقعلا اياضقلا :رع و رخ هيف ناكل لقسم

 00 اتت دن وكب ا لاو ١ ناعوهوت ؛ امم ةطساولا

 نم ٌدبال ذإ « جراخ ورمتو « متاق ديز كلوقك نب نج
 عماسلا ةدافإ ريللاب ”ضرغلاو ؛ هيلا فاضمو ءيفاضم ؛ نب 0

 ” ةجاط ا ردق لع سكرتلا ىبارصنق نأ ئنبنيف 6 هقرمتالا ام

 00 د ا اك لال ا هناتكو ف ةدراورابجألاو
 0 اع هلوقك ةيبينلا مولعلا نع

 نم مهو هر نأ 3 مورلا ٠ تيل 1 ىلاعت هلوقو

 الا 0 ) ىلاعت هلوقو ( نيديس مضل ىف نوبلغيس 'وهبلغ



 كل -"مةأ كسل

 « لنيزتتلا ىنامع :ضاصتخالا ةهج ىلع انبه هزكذ نكلو

 "16 قلص ام 1131 نبال نضر ليقع هنك لا هاقالاب

 ىلاغل هللا ةنوعع ماسقألا هده نم 0

 تراب امم :ةرايغ :ةعاتصلا هنا ءاماع تانك كرد

 هنأ ىلا هللا هتقيفحو ء اطاوحا قالا لك هب ريكا كان ىلإ

 ارتي وصلا تنحي ةيرمل ةعافإ فال كردن رع
 « نايبلا لع ن نع هب ؤرتح ( ظافلالا 0 3 رد لع ) انلوقف

 و © بيك ارثلا نع 5 ا 4 0 هن إف

 2 رك ذو لاهل 0 ( ام 7 دوصقأملا بسح ىلع ) انلوقو

 ند أموهفم نوكيا |مهريغو 3 ةيبلطلا ةيئاشن الا ردم

 ةسج راظنأ ف 4م دوصقملا رصصحش و ؛ هيب رعلا ظافل 0

 ( لولا رظنلا )

 دانسإ ريخلا ةقيقحو « ةيربملا رومالاب اقلعتم نوكي ام

 انلوقف «ايفالخلاو[ 6 ةقباطملا هوب لع نإ يرض لال

 دحاو لك ل ربذاو باطلا مي ( هريغ ىلا رمأ دانسإ)

 هم اطملا ةههح لع امإ) انلوقو )6 دانس الا نم هش دال امهعم



 0 معة٠ هدا

 هيف انلطأ دقو «ميركلا نارقلا ظافلأ ىلا ةعجارلا ايازملا ىلع

 هذه ىف مالكلا كلذ ىلا حَوحأ « ةلاطإالا ضعب ريرقتلا

 ( ةيناثلا ةمترملا )

 فلازم ىلإ ةمحارلا الزل نافل

 ةركفلا ناعمإو « ةبترملا هذه ىفرظنلا ماكحإب نأ معا

 لبو همنارغو هاا زرعتو ؛ ليزتلا اع ربطت ٠ أممف

 0 شكلا نب م اهف ال 6 4 ا 6 1

 6 0 لك كلذ 0 نلو 6 0 ا هلا وغلا ةطاحإالاو

 مولعب قلعتب ام ركذ دعب الا ؛ لكلا دنا ملطت 0

 راهظإو 4 نسال كلب رب رقت ف ل 3 ا 4 زاجمرالا

 مث «ةيونعملا مولعلاب قلعتي ام رك ذنف « نداعملا كلت زونك

 0101 ناس اهذ دل مك ةيئانبلا رارسالاب قلتش اع هقدر

 قلعت, ام امهرلإ ىلع ركّذن مث « ةيونعملا ةغالبلاب مث « ةيظفلل

 لع عالطالاو 6 اهزارحإب 4 هن الل ماسق | هذبف 0 عيدبلا رارسأب

 « نايعلا ىف قرملا روبظ ناسنإالل زاجتاالا ربظي ءاهزومر

 ) ةيدارف الا لنالدلا 06 مالكلا اذه نم 00 قمس دقلو



 0ك لا

 ولا يان يلغاو كلبا لفل "000 ىعلبا

 كلوقكو « نيب راقتم ريغ امهو « ءابلاو ىاقلا ىف الا نافلتخ ال

 ؛قحال سانج هل لاق هلك اذهفع "بتاع دداعو « ديعل« "ديعس

 ( ىلباو ىماقأ ) هل وق وهو ىونعملا قايطلا ىباثلا س

 ايفر ىف ةلاجدإ ىهباعا ١ ضرألا عل ف 3 0

 ةهج نم قيبطت اذهو «اهنع هجارخإ وه «ءامسلا عالقإو

 هلوقك اذهو «نا دْض جارخرالاو لاخدرالا نأ ةهج نم « ىنعملا

 ىه ةمحرلا نأل ('ُينيب هاتر رافكلا ىلع ةاّدشأ ) ىلاعت

 ةيشلا دست رهو - بولقتلا نيل

 ا مهلك ظطيسوت وهز ءفارطتسالا :كلاثلا نينا

 ( نيلاظلا موق م ١ ) ىلاعت هلوق اذهو « نيلئام نيمالك نب

 « ةنيفسلا ةلاحو هموق قارغإو حون 0 نيب ل ف

 نرم نوكي هنإف هلاح اذبه امو « موقلا لاح ىلا مجر مث

 هفراررلا رف نأش بجأو نسما دارطتسالا

 ,.هنايتع صالخل ةجرتملا هناسانإ د سو ا

 نم هركذ اندرأام اذهف «هناجارتو هرَرد ءابصخم ةّررتملاو

 مالكا مب همامتب و « ب. الا هذه مولع هيلع تامتشا ام ىئاحت

 (زاوطلا) ب منا سل



 0-5 رعبل

ٍدحاو لكو « ةفلتخم اهاذخ آم « ميدبل
 ملع نم رظح ىلع 5 

 0 وك الاثم امل برضنلو « ةحاصفلاو ةغاللا

 نم تاَح نوكت نآاو هو ؛ اهم دحاو لك ب انييمو

 راححالا عاون | نم كلذ ريغو « تيقاوبو 1 رّردو هذ

 0 ا اميدب ًاقيلأت تقل اهنا ما مث « ةسيفنلا

اأتلا كلذ دعل مث « ا ا 2-5
 ا مرا « في

 « قنعلا ىف اول د را سأرلا ىلع جان
 ىف طْرقلا ةلزاب ةرمو

اعل ملع وعى اللاورَردلا ةلزتع ةقئارلا ظافل ١ الافءنذ 0
 ف

 ف 0 3 ظ نايبلا لعوه « ضع ىلا ان مضو 558

 مضوف « عيدبلا لعوه « امك ايت دنع اه ةقثالا عشار

 وه هفيل ١ ماكحإ دعل سازلا ىلع جاتلا
 ولو « ةعضوم ىف هل“ عضو

لاموم نكي ل« لجل أ وا ديلا ىف عمو
 مالكلا ذكمو «ه

 دك دا هن ةقئاللا هعضاوم 0 ا ماكحإ دعب

 زييعو ةنالثلا مولعلا هذه ىف ثروكي ام ترناره لاثلإ حم

هب الا نأ ءاف اذه تفرع اذإف « اهعقاوم
 مع ف تلمتشا دق 

 0 ا الا ملا 2 خل ىلع ىلع ميدبلا

 اعفورح عيمج ىف ناتملكلا قمت ا . قحاللا
 ىف آلا

رأ اب ليقو ) ىلاعت هلوق وه اذهو ءامهبب براق 01000
 ض



0 

 ةهج ىلع دراو نارقلا ”ثك أو ( ًاراوطأ ؟قلخ دقو «ًاراقو هل

 نق ىلاعت هلوقك رّدّصلا ىلع زجعلا ُدَر هنمو « عيجستلا

 لاق هلوقك ةنزاونلا هيمو ( ذات نأ نحل ضال 1
 لعن 0 دق و ( هوب نا ةقوفصم قرآماو )

 كلذ ريغ ىلا ( يكف كرو ) ىلاعت هلوقو ( كلف ىف "لك )
 يدر 6 لاقل هلا لاوح ا قلعت

 1 يظر ةيوسلا رهاب ناسا نا
 010 قآبطلا ردع ادعو ةغالبل ىف اباحي | 'ظعأو 0
 ىذلا وهو ) هلوقو ( تيميو يحن ) ىلاعت هلوقك نيضيقللا

 (رونلاو تاماظلا لعجو ) ىلاعت هلوقو ( راهلاو ليللا 2
 ضالا هنو . نات ثلا ثناتك ىلا سسنالا ة1

 راملاو يللا ل ل 3 هتمتر نءو ) ىلاعت 00

 عاونأ نم كلذ ريغ ىلا ( هلضف نم اوفنتلو هيف او 02

 1 هعاون:ا ميمج ىلع انيتأ دقو « هبورضو عيدبلا

 كلذ ىف ةداعإالاو رب ركتلا نع ىنغأف : ةلثمأو دار

 ( ةقيقد )

 معو ناسلاو ىلاعملا لع ىنع | ةثالثلا عاون الا هذه نا ملعا
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 لل نال الاس ال ءايناسس ةفوصارم « اهناعع ةيفشلم

 سيطارق ْتَقَرخ اذاف« اهنم دارملا ”ىلط ركفلا ىلع مشي الو

 00 اهظافل أو « اهظافلأ اهناعم قبا 8 1 مدحو عامس لإ

 تدر ركت إو .اهتماس 1 الو « ناججرت ىلا اهحوضول جاتحتال

 مولع نم ةناالا هده ف 5 حنسأم اديف 4 3 ها لك َّق

 ( نسما محلا

 ) عيدبلا م اع ك ماهعكوم ناب 2 (

 هدوحو 3 كدر ةعافيفلا هده 0 ل ميدبلا وأ معا

 معلا عاونأو ةغالبلا ىتاعل 0 دعب مالكلا 1

 ا لع هنإ مث هتقاطم ةداوحو 4 ها الد مف

 "ت1 اور رع لاب لش لوكا ةلريضلا» + ئوتساو 6  رقنا

 انا امشي ااقلالا نوكتز اوعو سيلا وحنا اذنهو

 000 00 ف مه 0 1و دايو دارو

 ل نم ؛ 0 20 0

 0 كلام) أم ) ىلاعل د ردك ليهو « عيحستلا هنمو «ةحارلا
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 ةقرلأم ةمرعا# ايتطبوم رفاق ع فلا ا

 ةديعل « في رصتلاو كا ءرالا ىف ةدراملا ةسلق لال راع

 ؛ ةوالطلاف را هشن : ةينابجتملا نع ةهللرل ةياردلا وق

 و ةلوهسلا ىف ميسنلاكو 5-5 ةقرلا ىف ءاملاو

 0 ا ا ناهد م

 ( مبارلا ا

 ( ةيويحلا ةحلضفلا نم يسوم لتاب قا

 ةطايمالاو : اكل رع ةاغع ةيريتللا حافلا نأ معا

 هو املا ضراوع م هوت ةعالتلا ابا فلولا ةيورالا

 قوكب غيلبلا مالكتلا ّنِإف اذهلو ؛ةيظفللا ةحاصفلل ةنمضتم

 ىلا ةعجار ةقيقحلا ىف ىهف « ةحاصفلل هزار>إ عمالا اغيلب

 مالكا هب غليبام وهو « ىللعأ ؛ نافرط املو « اعيمج ظفللاو ىنعملا

 نع لإ زَأ اذا 1 0 ىذلا وهو « 3 «زاجمرالا 0

 فخ ف ) ككرا مالكلاب قحتلا « هيلع فاأ ىذلا هءاظن

 0 ردو 'بتارمو [يازم نيفرطلا نيذه نيبو ؛ هنت كياع

 عَ 0 ماظن ىف تيكا كاع اذإف , ةتوافتم

 « ماظن كيعأ ىلع 7-5 كلا ملأ ىلع ا 20



 - ا

 ا ا وإلا ب تال ةنافصت اضيع ناك اذ الا

 هنن 0 للا تيربال نق نفزحي الا نرذانتا نم لضلاع
 ع ناف ( مخده ) كلوق لثم نعو ( قجنع ) انلوق لثم نم

 بيع و ريال نع لزءع ةحاصفلل "فام هلاح اذه

 3 577 ل تا در هربا دغ ) هلوق سيقلا ءىرغا ىلع

 هال ١ ةءاقلاو لعثلل ثروملا رفاتتلا نم (تاورشتسم )ىف

 1 ل 1

 ( نوحْرّرلا ) اهنإ را ىف كلوقك اذهو« ةحاصفلا نع ايراع

 اق. هم رغو مالكلا , ئوحو نم له د فق لأ ا و

 ذآ ريكي تا ةقلاثلا «ةحلعتلا فالخما نك لا

 « بارعإ الو في رصت ىف اهفلاخي الف « ةيبارعإالا ةسيق الل
 تتارعرالا ملعف ةيراملا نيناوقلا ىلع ةملكلا لالعإ بجيف

 ناك نإو ء مواقف ( مئاق) ىنالو « موق (مأق ) ىف لاقي الف

 وه ناك نإو 0 "للعلا هلل نبلا ) 1 0

 00 ماغورالاو لالعإالا ىلع كلذ غارجإ ىسحي لب « لصالا

 هذه حرش انرّرق دقو « مالكلا نم حيصفلا نع اجراخ ناك

 تدبمت اذاف «ةداعالا نع ىنغأف باتكلا لوأ ىف ةدعاقلا

 هذه ىف ةدراولا ظافل الا تققحت اذا كن إذ  ةدعاقلا هذه



 د عسل

 «سدقتو 0 هنا م « ضراالا نم علانلاو فايس وم لزافلا

 ىضقو ) ىلاعت هلوق وهو « ةصقلا نم دوصقملا مهلا وه اع هب

 ةاجئو ءرافكلا كالهإ نم دوعوملا زحنأ هنأ هن ياي حملا

 دار أ امل « ضرالا ىلا ا ل حا نمو 6

 ةيبلاآ قامثلإ مث ءاهذ لسانتلاو « اهترامتو ةدابعلا نم مهنم

 ديري اع مل (مالعإ ىلاعت هلوق وهو ء اهرك ذو ةنيفسلا ثيدح

 ءاعدلاب ةصقلا مت ىلاعت هنإ مث « ةحاصملل ةعلاتلا رومالا ن

 باذعلا ىلع ا ء ةنقلا تلاع اخلق تاهل ؛ ممملع

 ا 0 اممتخ « قرغلاب كالهرالا نم مظعلا

 يقل ل كل عوضوم وه (5 « درطلاو ف الاب

 متاوللاو حاوفلا نسح

 ( ”تةبلاتلا كسلا و

 ( ةيظفللا ةحاصفلا نم اهعقوم ناب ىف )

 ىهو « ةيظفللا ملكلا ضراوع نم ةحاصفلا نأ 00

 «تكرملاو درفملا امم فصوب و « هرهوج ةّوفصو نايبلا ع ةصالخ

 مالكلا نم غيلب لك لاقب اذهلو « ةغالبلا نم نما فل

 احيصف مالكلا نوكي الو « اغيلب حيصف لك سيلو « حيصف



 د ا

 ىلا نانو هلو 0 هسفغ ناف هتدأن قم 0 « دارملا

 الف « يموأ را 1 8 ءاعدلا نم دار ام ىلإ 00

 مادق كلذ لجأ نف « بولطملاوه ام م رعتل 'عزتت ”سفنلا لازت
 "0 ن1. فلا ناقوتلاو قوشلا ن ا 0 ءاعدلا
 بلاط نم لك نال « هيبنتلاو ا

 5 ههمبنتو هظاقإ ن م دب نلف انوع يووم الا نم

 ع ءادنلا مّدق د كل مزج هلق ق1 لاكتمحل] سعت 4
 تا علا نم لطب 00 اا الا ةهجب لع حالا
 ةءانعلا نم هانركذ امل ءامسلا ءادن ىلع ضراللا ءادن مادق هنإ م

 ىنغأف اهانركذ دقو « ةسّنلا هجوالا كلت نم ضرالا رم

 ا 01 2 د1 الما ترايع اهنوكسلو ءاهربزكت نع
 نس 0 علا ءا دا فا رعألا 00 لا

 هلوش يدر هناطلس نع هنإ 8 سرا كااناهق 00

 38 رحم هذخأو « ضرالا ةصقب هلاصتال ( ءالا ضيفو )
 ) 2 نسح نم كلذ ىفامل « ايديا كلذ لجالف

 ضرأ ان:لقو: مالكلا ل امأ نأ ىرت الا < بفصرا ,قتورو
 عكءام لاسرإ نع ىلق | هاجس ايو « اهءإم تسلبق 0
 ءاملا ضيغو : لاش ناو مرج الف ؛ هيض ا



 +0  آ

 ناكز دصللاب :اتغوم ناك اذا وهو هناعزلاب اديقم ناك مق

 انو , ليفت رك غلبأ ناك !فيلفاو نام سلع هانا

 ةينلب نوموصلا 3 ىلا ةراشإ ماللاب ( موقلا) فّرع

 نه رت مدا لاما * عاونألا

 مولا ةرعشملا ضاعف ل نم ٠ اهف ب « موقلا ن هم اًدعبف

 ةقبط قاطأ اعإو « ىف « ملا ن1 0 0 م) نود

 نم يبلط 00 لع امنت مهل 5 ناملاظلا لش و 4 ري

 مترايتخا ءوسو 6 ل هعاظف نا هيدثلا هفو 4 هوحولا 7:

 حرش م 6 لهاا ذيك م 6 مف ناك امف مهسشن ال

 يصلان ئ را ه لع هل 0 الا 00

 4م ماقتن الاو ةفصنلاب 4 1 9 كيعوو

 / قلثلا ظل

 0 ةدئاف نع ايلاخ نسم ضعل 0 ل ضعل 0

 ا أبو 1 ضر 0 لامتذ 0 0 مدق .

 0 .ةقلالاو ةفامالمل نم كلذ ىف الف لو امأ 0

 (زارطلا ) - سو - م م



 كك 1 ا

 كال تاز كرات لا ىف ىقب ن نب لع ناسسمألا

 ّىذق وأ «حون ' 7 أ ىذقو لقب. مو ( "مالا ىضقو )ىلاعت هلوق ىف

 راثبإ لجألف الوأ امأ ٠ نيرمأل « قارغإالا ىذق وأ « كالهلا

 ام عوقو نالف ايناث امأو « زاحالا ىلع اليوعتو ء راصتخالا
 راهظإو « هموق قارغإ ىف حونب ةبانعلا 00 مقو

 ام عم ؛ كلذ ىلا ةراشإ ةيدهعلا ماللاب ءاخ ءهل راضتنالا

 ن. ماقتن الاب حون ىلع نانتمالا ضرعم ىف ةماخفلا نم نمضن

 3( ىدوحلا لع توتساو] ريتا اعإو ءهون ذك اعب هموق

 لوعفملل ءانبلا لع « ئغقو « ضيغو : لاق 5 تيوس : لق
 هئانب دنع فيعضتلاب لمفلا لقت 6 ذ الوأ امأ 3

 00 لوا حالا رمل انيق طق حلا ا

 : لايف « تاب م0 لا 0 اضِإ لاعتسالا ىف

 ادا ص ةنفسلا ترتناو ع هاجنلا ترام ام لإ تبع

 ابملا ىرملا ف انا رجوم ىف مم ىرَ ّىهو) ىلاعت لاق

 هاد ردح اناو اع لا ءاوتسالا ةفاّضإ ريتخا كلذ لج الف

 عون ردصلا ف قاف هدأ 0 نير د راو دعببلا لفل و

 "ول الق اناث ن1: 4 قطنتول لدفلا د دال دك ١



 5 سوي

 لوقيف « هببس رك ذ دنع بسلا رك ذ ربظن لانو « هذوشنو

 نولال 2 فريف سلفا ءانبايو ا: تسلل( كر

 ذاجألاو + 'تيينعلا راضتخاللا نم كلذ ىف نلف الرا اك

 ريثك اذهو « هببسم ركذ نع ببسلا رك ذب تكف « غيلبلا
 (تردقاف رسل كاسم تنرصا انلقف ) ىلاثك ةلوقك نارقلا ف

 ةراشرالا نم هيف اماف ابا ساو رج راسل نال

 لوصحو « لاثتمالا عوقوو « ةباجرالا ةعْرسىف ةردقلا رهاب ىلل

 مداث كدا لع الاكتا نك 3 كتم كانه ةنل اخ ربع سرر

 مال ( ضيع ) ةانب ريما ىرحلام نكم ال هلاك ال نناك

 ؛ نيرعأل لعافأل اينبم ايلا ديدشتب (َضيع) لعالعاف ١
 « هيف راصتخالاو « لعافلا حرطل ) زاجإلا ل نش 3 ام

 لع ىلاعت هللا دكاذ طب ردد نع راهشمالا سو

 ءايربكلا 'ماقم 'ءاقملاو «هلالج ىلا ةفاضرالاب تارودقل لا رقحأ

 ءرطملا الو « نافوطلا لَ ملو (ءاملا ) ظفل ريتخا امناو « ةمظعلاو

 :لاق هن اكءدهملل ىتلا ماللاب ةراشالا نم هيف الو هراصتخالل ًاراثيإ

 هلا انام ماشا هايسلاو 'شضارالا [" سا دل هلل

 ظعبف « حون موقل هب كالهالا مقو ىذلا هناؤ الا (اضنإ 8
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 اك ا نلف الواامأ ننرمألا ىلجا )لق

 عالتب الا ىف ناالف ينام اأو ( ىجلتبا ) نم ناسللا ىلع لهسأو
 فالخل « ةقشلملاب نْذؤي, هيف فرصنو لعفلا ىف لامعا عون

 لع ”ةلالد هيف نيج 6 ةلوهسلا لع ”لاد هتاف ( ىعابا ) هلوق

 ءاملا نم لئاملا ىمالا اذهل ملبلاب تت 1 ثيح «ةردقلا رهأب

 1 2 2016 اون« ةلاص ليسا لع: ةروضل نكمل تح

 ل ععو عمجا ف ا 6 م م هعمج نود ءاملا

 5 امو 4 ةمظعلا راهظإو ءاديكملا ماقع ه د نش الف

 رهقلا ماقع 1 )6 ةلذو ريفحت 0 دارفإالا ف 0

 ا 01 ىف هولا ره اذهو ءةكللملا ىف ءاليتسالاو

 0 د ا ىلا ) ل ععم د د 2

 ءراحبلاو لابملا مل نم ًادارم سيل ام هيف لخدل ملبلا رك ذ

 صعالا مومع ىلا ارظن « اهف نمو ةنيفسلاو راجشالا عاون أو

 ةمظع مأقم ماقملا 6 6 1 نع 0 الو فلاخ ل ذلا

 ىنوك نر اب الق ) ىلاعت هلوق ىف سابع نبا لوقو « ءايربكو

 عفتأي لل ( امالسو ) لب لول هنإ ( يهاربإ ىلع امالسو ادب
 ل 60 نم 1000 0 نا 4 دي 6 اهدْرب هيا ) رانلاب



 رم هات

 هناذ ىف هجر لك ف« رب ءانفتح الا داك ساطي

 هجو لك نم امتاذ ىف ةرقتفم اهنإف ء« ضرالا فالخ « هتافصو

 ةءاغىف هنإف هتافصو هناذ ىف ًاينغتسم ناك ْنَمو «رّبدمو لعاف ىلا

 ءموع ىلإ نامت ضلذ ف !لمتنل ينروكس ا

 ةءاغ ىف وه 0 امك "صتخا نم ءادب 41 اييسماخلا

 اهب ةنمتحم .نطرالا تناك الف  .ديع كلا يدا 0

 اهؤادن ناك مح ال ع هحوالا هكطلا ٠ رم يل نم هان

 ليلو (ضرأ اي) لاق اقاو « ءادنلا غيص نيب نم ( ايب) اصتخم
 دقناكل هسه ىلا افانمأول هن الئاه ريتجت اراك( ىضرأ ي)

 ادا ناضل د ةاضإب هدنع انزو ال ماقأ

 00 اهيا اي) لق مو ءافبرعتو ًاصيصختو اقَرََش هيلا فاضملا

 اما الا: نع ازرحتو ء زاحمنالا لع العو# راصتسملال ١
 ,ىمللالا باطملا ماقع قيلي ال ىذلا هيبنتلا ظفل نم رهظي اع

 نالف الو تن ضرالا ظفل ريتخاو « هيف هتلاحتسال

 نمرالا ف لمعتسل ان كلذ ريو تايملاو ةظطو ل

 اهلا ار الج ناار نمر ألا لفل هيأت ار
 اذيلف انك شاع ظلت و اوك تك ضال

 مو ( ىعلبا ) ظفل نيتخاو « اهئامسأ نم هريغ لع هزاشرإ بجو



 ل وسل

 نارظن ناذبف « اهلمُج بيكرت ىف ارظن نوكي نأ امو« رخو
 امهمف نظنلل فض

 (لوالا رظنلا )

 الا عاش سو ايلدرم يفز

 ال ا
 00 3 الار لايتشالا ىف رولا ةيكك ا( اة

 ا هاو وك نأ تدك انها دحبلاو ىدانملا دْمن ىلع

 0 للا ةلا نا هه نم « لاخ ىلاعت هللا لع ىسحلا دمثلا

 الا 2 تاي نورك ايونملا نأ كلذو ( ةناذ

 000 ادا هاذ ةلرألا ده اسع نعال لاك
 هل ! 3 ةءابم الب انك ا تاكل

 01 ناكل رك راكع الو( ادي اخ حلا تادكملا
 ىهانتلا مدع ةهج نم اهمناثو لَو هل امع دعبلا ةءاغ ىفوهف هل

 اكتم ابأق ؛ نضرالا الخ دو لك نم ىلاعت هتاذ ف

 مدلل يانا نارام قفع لول « هو لك نم انهلاذذف

 ةيلظملاب هاوي ضايصتخا املا « ميظعلا كلنا“ نب يقاس
 1 ير كن اا كورال: نضاصنخااو ءاءاياروككلاو



 د مجسو

 ةبب الاب قلعتي ام ةلجج هذبف « هتمحرب اهنم هللا انذاعأ:«:ةبدمرسلا

 ةانرككذؤام مسوأ ”ارخا اييضو , ةقايلا مولعلا نم

 ( ثلا ثحبلا )
 ( ىئادملا ٍلع نم اهعقوم ىلا ةفاضالاب)

 نم حورلا ةلزنم ىه ظفلل 00 هلا ةلزنم نأ معا

 هيف حور ال دسج ةلزنع وهف هل ىعم ال ظفل كف دل

 ميدقتلاب لكلا تادرفم صاوخ كارد وه « أعمل رع ' مووفمو

 500 2 مفو « ريخأتلاو

 ”هاطتموا قلطتم دير انلوق « مهش ام ريخأتلاو مدقتلا ىف

 انلوقبو « ماركلا ن 7 مار ا نمو ا ا

 « متاقل ًاديز نإو , متاق دز كلوق ىفام وه « امنبكرم مهفو

 زيحالا هديفب ام ريغ ىنعم ديش روصلا هذه نم دحاو 1

 اهناف « بيكارتلا عيمج ىف لولا |ذكهجو ء شكرا لس

 تفرع اذإف « ةبيحي رارسا ىلا ةدشرمو « ةعلدب ناعم ىلع هاد
 نأ امإ قالا مدع تي ليش الامد ىف نا

 ام ريخأتو ءاهنم مدقب ام مدقتو ءاهتادرفم ىف ًارظن نوكي



 د نإ

 : لئاق هريغ الا تهذدنال مولان أب أف رعلو « ماهفألا هلا

 ممم الو ١ ةلللا ضيق الور قلقا ءايبايو ىلبا: ضر

 الو « ىدوملا ىلع ةنفسلا ىوتست الو « ميكاله ىف ”رمالا

 4 مَرَج الف ءوه الا ةبوقعلا قاقحتساب ةمحرلا نع مثدعبي

 ضيرعتلا ةهج ىلع مالكا م مخ هنإ م « كلذ لجأ نم هَركذ 1

 امنإ كلذ نأ ىلع امبنت ( نيملاظلا موقلل ادن ليقو ) هلوقب
 مهضارعإو لسا كب دكت مهسفن ال مهماظ دلجلا مق

 نم ناو» هدرعبلا مالعألاو « ةرهاظلا ججملا نم هب اًواج امم
 مريغ نم ةلاخ ال هب عقاو كالحلا ناف مهطاح لثم ىلع ناك

 ردك مهو ذح أذح نمو 50 ديعو ةيقو « مثدعلا نم

 ( هّرآجاب ىعمساف 2 كانو لو هيلع هلل ىللبص لوسراا

 ءامسلا باطخ ىف هرّركي ملو ( ادمن ليقو ) هلوق رّرك امنِإو

 نم ءامسلا نأ ةهج نم ( ءامساب ليقو ضرأ اي ليقو ) لوقيف
 ء امهنع ءاملا ةلازإ وهو «امهنم علال ةريسرت و نكرالا سنع

 داس ىرتلالا لم اهكدحو مخادع ى' ةزابظاب قفتكاف
 امل سنام سيل ءءاعدلا ةهج ىلع هجو ردصم هناف ( ادعن ) هلوق

 مااا اقل ندا هل ا امالعإ هك لوقلا زثك ذبل 6 قع

 السلا فاقع ةحلا نا فحل مهملع ءاعدلاب اماتهاو



 ب سس

 نم لاح ىف لاقي هن إف « لعافلا ةهج نم لعفلا كرثوه ىذلا

 لال اق 0 لاما نم ف هتيسأ يي

 قار مترارمتسال كاين لام رداسم ناك مل طما لازإ

 لوقا نمرالا لش قامو ناو للا

 0 : لقي لق ءامسلا لمف قاعتم رك ذي لو (كءام ىعلبا )
 الل ناك الا نضر الاء نأ" ةهشن نم كلام سس عا ا

 فالح كاباف قام رك ذ اذه لجألف ءءالل مأ 0

 ل ا |إو سصلا كارت الا كانه امل لمعال هناف ءامنلا

 ضرالا َرمأ هو اغاو.ء بقلمك ىلا ”ةجاح نكي ل كلذ
 ةهج نم « مزاللا لعفلاب ءامسلا سعأ هّجوو « ىدعتما لعفلاب

 « ءامسلا فالخي اهنطن ىف هتروريضن « ءاملا ف ضرأألا فّرصت
 ةفكو « عالقإ تاذ ىنوك ى (قلتأز كلوش سلا

 « ءامسلا تملقأو « ليمخلا "تعلتبا لاَ اذلو «ريغال بصلا نع

 ضيغو ) كلذ دعب لاق مث « اهباحس ىف عالقإ تاذ تراص اذا

 ىتأف ( دم ليقو ىدوملا ىلع توتساو هرعألا ئضقو هامل

 هابنرالا .ةمج لع نيماوألا كلت نسم ةيرلا ل
 بوطخلاو ةميظعلا رومألا هذه لثم ّنأب امالعإ «ابلعافل

 الو ليوقملا هيدتكي الردف ىذ وين ديفا 0

 (ذارطلا ) سس م مج



 د اسال

 ةهج ىلع ضرالا ىلا ءاملا فيض 00 لاق مث ءءادنلا

 ناش هلا لعحو 4 علا كد م كهل 3 ا 6 هراهتعدلا
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 هيف ةفّرصتم تناك ثيح ؛ كلالاب ضرألل ابشت مآللاب
 الع قطر الا مق هنا مث «هب اهعافتناو .هيف باهذلاو عالتبالا

 ضرألا, عافت هلا نق ف لقال 000 درا ءاهسلا

 ن6 نا لف اناف امو : ملل ًاطاسب اهنوكو رارقتسالاب

 ا امواج 000 ىتا ةنيفسال ارق

 كاك اهغامحا 1 كعب كملاءانو اال اوه كناككاعل

 رفا مكالمه سرا ال امارامأو 2 مدعو اب قحأ
 الا سال ام او ايدينا لاو قانضعلا ىف لسنا ل 0

 لح نلاقا !دشو« ضر لا ةهج نم تناك قرغلاب ةبادبلا

 «ضرألا نم ءاملا عوبن لوأناكف ( رونا َرآَقَو ان 'رمأ اج اذإف)
 1 | مث ء باطملا ل د يالا هه لجالف

 ناك[ «ضرألا هب طاخ ام لثع ءامسلا باطخ ىلع لبقأ

 لج الغ « قرغلاب كالهرالا ف بيسلاوه اهم لزانلا غلمل
 ( ىملقأ ةامسايو) لاقف ضرالا باطخ ىلع اهباطخ فّطع كلذ
 "رمل ىف در اسالا ناك ابا طخو ضرالا ءادن قمانرككذااغو

 عالقالا مسا رطملا سايتحال راتخا امتاو «ءامسلا باطخ ىف



 3 نش

 زاجملا: ةهن لع ( ليق )9 لئاق نم رع لاق « ةي لا ىف هلا
 « لمفلا "ىلع ىف هلعجو « نفابلا تا هنا مث «ةدارالا نع

 55 را نمو زغب ردع نكاذلا نع هلا ًاماظعإو ًامامإ

 ذاك ل رق لعج م : ريخستلاو للا ةهج لع تانوكملا

 ضرأ اي ) ( هيلا لاساو) ىلاغن هلوق ىف 5 تا دامتجال هتبطاخ

 ةلزنع الم امل هيببشتلا ةهج ىلع ( ( ىبلقأ هام 5 و كءام ىعلبا

 ءاملا روفا راعتسا مث « ءاليتسالا ّمظع مهفو لعل

 . مزملتتل ةيفالكا وتلا ىلع قلطإ يذلا علبلا مس ١ نطرح

 2 ا باهذإالا وهو « 0 ل داقعنال

 قال ما ذنب هل بوقت ةنانكلا ةهج ىلع ءاذغلل املا راعتسا

 راجشالاو عرزال تابنالا ىفءاملب ئّوقتت تناكامل ضرألا
 ىلع ةلادلا ةنيرقلا لعجو « ماعطلاب لك الا ىوقت رامثلاو

 ق لاعتمالا ةكرضينا اك وع( ىلا اليف ف يرن

 ةهج ىلع سمأألاب امل باطلا هجو هنإ مث « ءاملا نود ءاذغلا

 ةلمااكو تق « مادقتملا هيبنتلا نم هان 3 3 ةراعتسالا

 لآ ذنلا ةي هر اومن ةبابملا هان مارت رد نذل ءالقملا

 عرضو ع ةناكتسالا ا ممماع ربقلا 1ك ف ن داقنم

 ىف ةزافتسالا ايمو علا بطاخو « ةلذلاو مالستسالا



 0 لل 7

 دف تتار 6 0 :اك ىبلعج نان 4 ةسقلا ىلإ قرع

 0 ل 1 و ع ءارطاعلو ا هتقرعم قج موقع

 هدا يا لح مهسفنأ ىلع اوُمّنَحَف ؛هوكمل ناعذرالاو

 5 هرادتتقا 00 نم مهسفنأ ف عقو امل « هدارع 0

 1 كلذ دنعف ؛ هتمظع نك موقع ثادق اوروصنو

 وع كك را ةققخ تدقتساو ع : ىهل ةناهملا

 دفا 6 فك ةنآمملا تاقدارسا“ تبر ضف 5 ميولق ف

 لالخ نم ةقحتسن اع املع غرءايم تاحاس ىف اطاقنأ تقلأف
 05 قفخا « ا را تاس نم صنخم ال ًاققحنو « ةيهلالا

 بال 4 هوأأ مهم 2 1 «هتف 0 «دمأ كه

 قو 0 0 الف ءةتيشخ ع نم« ةيشكلاو

 قرب نم ضيمو م هل حالاملكو « هدوصقتم نع رخآتلا ىلا 4

 05 د11 ادد احر . ان كتم هبلا راشملا ناك« هتراشإ

 1 0 يكف الكم لاعمالا ةعرشا  مآلا ةالذ نأك

 « دايمن الا ريغ ا 0 الو « لاثتمالا ريغ « هتاراشإ

 ظ اداحبإو 3 ركل تانكمملا عيمج ةتردق تلمع نم اح

 مظل يرق اه“ اناقتإو 0 لكب طاح

 راف فاو فعشان ىلع فطعن انإ مث « هفيلأتو , كاكا



 © فلا

 هللا 3 لاومتفاف ةنانكلاو هسا دراستك ع اوال

 رهو « وللا كناطتللا-ةدئاق نهظنن نأ دار | ملل هتاطلس وح

 11و دير ارو لا نضر الار رجفا م

 ءامسلا نم لزانلا ءاما ضيم نأو « مطقناف ءاملا نافوط مطقت

 و كا ايإ رعد جفن 00 0

 0 لع م رش بنل ا ىغقتف هموق قارغإ نم

 انتمحر نع مدع 0 ىقلل 3

 ةيوثللا ىاعملا هذه ىدوب نأ ىلاعت هللا دار امن 2.0

 كرتو ءاهيف تازاجلا هلاعتساب « ةينايبلا مولعلا ب لاس

 7 ىلع مالك || قاس مرج الف « اناس ةيرتللا تارا ١

 لو ألا وو ل هذه هنم دارملا هييشتب قايس

 ل «هتنيه لالحو رع كا هنم دنرا 000 1

 نيوكك ىف ذفانلا محلا م الاب دارملا ىوكت هيشوو ظنا

 ءاليتسال ارب رقتو « رهابلا هرادتقا .رنوضتل ةدارإ «.دوصفلا

 هيلع اليتخأ ا للغ!نييضر الاو تباوجسلا ناو عاش

 هنداررال ا يل تاعاستالاو ةميظعلا ما ا هذه نم

 4 ليديتلاو رييغتلا 6 ةكعأ 000 4 مادعالاو داحجإالا َّق
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 ؛ َةلاحم ال غاملا ضاغ « الصح 0-لا ينلقاو ) ( نينا

 امو ميك الها ىف هإ ( رم لا كو لاق مث هدي ام مدعل

 'هلوق مث ءاهلا مهجارخإب ضر الا ىف تاذازلا ليس

 اذه ىلع ةنيفسلل رارقتسالاب رابخإ ( ّىردوُجحلا ىلع توتساو )

 موقلل م ةلوكو يهبل ع ناك ايه موجو 0 0 8

 ةبوقعلا قاقحتساو ىضغلا مظع ىلا ةراشإ هيف ( نيلاظلا

 لاجرالا ةهج لع ةب آلا. رارثنأ .ىلع هيننت اذهف « ةيدب آلا
 ىوقلا هيلع ر دقن ال امه ليصفتلا 5 ىلع اههناعأ ةطاحالاو

 00 ا نيا م اف لاددخر يي

 هيه تداعى كلذ

 ( لوالا ثحبلا )
 ( نايبلا ص 1 م لل فاعلا

 زاحلا هد رؤومو ؛ ظافل لإ صراوع نم و 0 5 اعا

 ىف ةفاتخم 0 دحاولا ىنعملا 'دارإ او: هاج

 هع 4 تى
 6 ىنعملا صمتش 6 هدعلو هلوز ردق لعو : كوع وعلا دز

 عاون آلا نم هيلع تلمتشا ام ةهج نم ةب الا هذه ىف ٌرظنلاف



 د ا

 اهوذ الا هله ترحل تنادي ل رظناف ( ىدوجلا لع

 « ناسللا ىلع هلبسأ ام اهفيلأتىف مث « اهفطلأو « اهقرأو اهسلسأ

 ةنسل الا ىلع اها َرِجَأو اب ذعأ ام « هظافلا تادرفمىلا ظنا مث

 0 رهو ةبوهص ريغ نم

 قايس م ا لع حمم ذيب دوصقتلا ضرغلا تقباط كك

 ضرألل 0 نم ناكام قافوطلا عا م 50-5- هبحنأو

 تضنقاوءهب حون موق كالهإب هللا ْنْذِإ وءضرعلاو لوطلا تاذ

 ( ضرالا لا غلشلا خي وسرعة

 0 ًاماظعإو لئاقلل اما .إ ( ليق ) هلوقب ًادتب

 لو« هلاك (ماظعإو سعألل اليوهت ثيلعاف 0 :1 امل يي

 نأ لمتحيف « ءامال 00 ضراالا ىدان مث ؛ هللا لاق : ١

 نوكي ال نأ لكتضو رهط وه[ كبالح كاس

 نطرخلا ربل نركب نك زيان كيت اس ل ا

 د اكلي 5 كلوا / نام فلول نم هرقل فال

 ريغ نم هيلإ ةيعادلا لوصحت «لعفلل ةدار الا دنع ةباجالا ةعرش

 ام لع( رح «عالف الايام مأ 0 ةيئاطينم كاده نورك 5
 هلوقل' اي دضت ( 401 نضيعون) لاق ثدي الا ؛قاذاركا 3



 ا و ع

 اميدب ًاقيلأت فيأ اذا الإ دك لدم اضل

 7 همئالم ام عم راجخألا كلت نم 28 1 له :ثيحب

 دب الف « هانركذ ىذلا هجولا ىلع كليكرالاب كلذ ليف اذ

 « سأرلا ىلع ليلكرالا َلمْن نأ 00 ال هتشاطم نم

 كلذ ُيغ ف أولو « نذأألا ىف ' فئشلاو « قنعلا ىف قوطلاو

 00 21 هلو رطل هيوم قو 1 5-1 م فيلأتلا

 لاخاملا مضوي ف ليلك لا لعج واف « قنؤرلا كلذ لازو

 اذكهو « هعئمول ةّقاطملا مدعل « أنس ن 0

 0 دوصقملا لصح مل « نذ آلا ىلع « قوّلعلا 0

 ل 0 5 أاعلدب افلا ايل وم ناك اذإ مالكلا ' لاح

 احيصف ناكالو « ةغالبلا ىف ادودعم نكي ل « بولطملا ضرغلا

 اماف ء هظافلا ىف ىرت امك ةنيلأت م دق ىلاعت هللا مالكو

 ل ا ل اب مث اقلاع ىف ةقثاو ةيحعم

 أاماذبفع هب تدصق ام ل م و ا ا ل

 ظافن لا ىلا ةعجارلا فئاطللا هذه ارقلا زا ارحإإ نم هركذ اندرأ

 ا ا اما مظعلا نارقلا نم الاثم دروئلو ءاهلاكو اهم

 20 ْضْرأ 9 ليبقو ) ىلاعت هلوق وهو ةعلرالا هجو ألا نم

 توتساو دءألا ىضقو هاذ ضيفو ىلقأ ءانايو كام
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 اذا اكيضت ناكلا 6 مالكتا 5 0 ل 6 ةمو

 اذه ف 6 11 اذدهو « ؛ ماه 0 نع 1 هبل :ًاهدنع هيف ناك

 حيصفلا أ | 1 4 ةحاصفلاق وذم نوكب د راظنلا دنع هلا

 نك لص 4 ىسانلا نم دحأ 1 قولا 2 ادا ميش ناك ام

 رام نع اهب دمتم لاصللاة هذيل ارامل حال

 تاهاعلا هذه نم ءىش هيف دجوب.ال هظافلأ عيمج ىف مالكلا

 اهانرك ذ ىتلا

 ) علارلا هحولا (

 .ةيرعأل ظافأ الآ[ تاجرقن 1 ل
 مالكلا ةحاصق ىف ةدودعملا نساحملا ةلجخ نو دودعت اذه

 000 5 6 0 )َ رع ةاعارم ن٠ هيف 5 الو ) هتغالبو

 ماظن يف نوك 5: اهلئاميو اهلك اشي ام مم ةدوظنم ةلك لك

 نوكيام عم « ةفلتؤم ٍةَرَرْخ لك ناكاذا نسحي امإ هناف ؛ دقعلا

 ىف بنكي ذه ىلع ل اصح ا امل الك انتم

 تناك اذإفأ ام ام و « نيعلا ىأد ف رظنم نسحو سوفنلا

 ) ا 0 دعا 7 عضو 5 دصمب : دب لف 4 ةقللم

 'ىلاثللا نرد ةوظنملا دققعلا ؛ هانرك ذ لمت فشركلا لالا

 (قارطلا )رم م



-- 001 

 ( كلاثلا هحولا )

 ا 1 كاد ثم للا امحار قوكت اف ناب ف

 ءظافل الاف : ىف َعْبق 0 عارم هده ىف نيضئاألا 2 معز

 ناكأم الإ عض ل 'مضاولاو ه 'مضولا وه اهدنتسم نإف

 5 ذاشلاو , ليقثلاو « فيفحلا اهف نإف ا ا

 اذكو « ىر 2 ةنبرابتم ابلاوح ف اهعضو ةهج نم« لمعتسملاو

 0000001 ت1 نوع ركانلوق نم نيخارخلا نِإف

 0011 ل قا انلوف نت سا فسشفلاو ءراتتطل
 الف هاناق ام رّرقت اذإف « مت هالوقت دلل و

 كلل ايم انمالا قوك ى طاف الا مساح ةافارغأ لمان
 "01 راخا نم ادل ةلقاأل وانام 4 ةنالغ روما: ةاعارف :قوكم

 0 ل و الو ةيكراف ةيرتل نوكل لدن هيد

 ةحاصف ىف لخدأ تناك ةصلاخ تن ١م اذا احل ةيافورطلالب

 000 1 طيات هر انيك ان اةبان ام امو + اكفللا

 00 ا د ةيشال عانت لا نع هلاخ اذه اف عر دان هوا

 00 نآف اعلا ان مع انمللا فاس ايوا كك

 ةيشحو نوكت الو ء اهغيلأت ىف قولا ةَّبط عاما ىلع ةفيفخ



 ا رس

 ننيح ةاعارم خف ديالا ماو اعرف سلا يفرح الا 00

 نارعألا لصح ىتف « اهمقرو فرحألا نسح مم فيلأتل

 ةباغ ىف مالكلا ناك « اهفيلات ةقاشرو فرح لا ةبوذع ننعأ

 ”ةحيصف ةملكلا نوك رابتعال دبال نذإف.غ تاَعِرالاو نسل

 قوذلا: ةيفاص اهفورح نوكت نأبف لوا امأ  ةثالث رومأنم

 نمو « ناسالا ىلع ىَرجْملا ةبّيط عاملا ةذيذل 0 0

 « ةيئالث نوكت 1 : ابفيلأت ىف ةلدتعم نوكت نآبف نا"

 اة هوو داع ءااالا نم دعا ال اوداقا

 نكيل : ةاممتسمب تناك نإ و ساونا سابا نورا

 انلاع اأو «ةينيلالا نع ايفخأو نزولا: ىف ليلدعأ رات

 اكريجم الكر ناو“ اذانابنال لترا رقئكاص را

 لا سال ل امتنا مس ناسا

 ستفلاب 3 ناك اهلطيسو كرح نإو « قطنلا يف مير

 لقتلا ديزم نم امهيف ال 6 رسكلاو مغلاب هكرحت نم ٌفخأ

 ةخايسفلا لسحلا كنك كام دار 1 الف ظل
 اماللع هتدحو اىلاعت هللا تاتك تلم اذلو مانا

 ايلكه يف طئارشلا هذه رابتعا نم هانركذ



 ا

 1 م اك هاا قارس مالت ان تاقث ملا فرح

 , افيفخ اقيقر ناك ( لمعو ملعب ) اهفيلات تلق اذاف
 لاوحأ ةاعارن رم دب.ال هنأ هانركذ ام عومج نم لدنيف
 18 0 تا دا امل مدع .ةداونما وول

 ت0 1 نبت نام يقيلاملا هيما ةيتاصام

 ءميع 3 0 000 ها ةردانلا

 شن دن د انقل تول 2ك نم ميلادي ىهو

 م عاشق

 ا يحل كد اها دع شأنيعف

 "قيقر شنم قاسلا طعن 0

 00 تكلا تك قالا تا ها

 نيشلاب ىه مي ىب نو ةنيكشلالاو + سلا تر رع ن ولو

 الا ف هو ناسلاب هج تك ثالث

 حاصفالاو مالك !ىفةنابرالا مدع ىهو ريح ةبن 0

 5 مالكلا ف كسلا ىهو « 1 ىف ةمشسغلا وو « هيف

 هيلا ابار مهف ةين احلل وارنلا رهو ةيدا اوك

 ؛ هيف مل مالكلا ىف كاع اهلك هذهو مالك || ىف

 ياللا اط اهدك فاعلا هاف وخادم ىلاث هما 'تاتكو



 2-لا |

 هنع ْنَحم ىلاعت هللا باتكف هلاح اذه اف « دارك الاو

 - اًماقءناسالا ءاّتلاو 75 َرلا نم هيف الل ءهيف هلوخد زوج ال

 ردجاو ) هلق وحن ىفو ( كبر َلعج) هلوق نم قط ىت

 هلاعاا دوه ام ءةعبسلا ف أم الو رقم يد ىهف ) ا 31

 هنع1لابت لا هيباتكش يلم ١

 ( اهفيلأت نسح ىف ىتاثلا هجولا )
 ا ا ل و ا ل تال نإ و ىممو

 هبال قلطنلا" تسب اهل ا قاوم امك ن 00

 ا ناك ناجرذحلا دعأبت اذاف 6 2 ناسللا “لع قر و

 ىف كلذ نود ناكناجرخللا براقت اذإو « فطلأو 1 م

 نم ميملاو ءابلاو قلما نم ةزمحلا ناف ( أَ ز:كرقك خيش

 «رجش مدا ( عخم ) انلوق فالخي انسح ناك مَّرَج الف«ةفشلا

 نع اهلك اهنأل « ةيراقتم 'سراخلا تناك(مل ”رفانتم هفيلأت نإف

 .: لميلا نس اسفل «:ناسللا لعاهس خشم ذبل را

 ةيراقتم تاكل نقيل هلابك: اينافأل ( مل. ) انلوق اذكهو

 هي نكس « قلملاو مفلا نم | اك اهفورح ناف « جراخملا



 © فلل

 0001 1 رطل ًالاتا ىرفع ىلا ةريوديتف رج ال الكت

 اال تكا فتاه رابتعا نددب أل ةمر عم امفإف

 هلك او يهجو م ]لع نارقلا ىف ةلطاج اهلكو
 ما مارح واط

 0 دل ور لا نع مااا فرخ الا تادوتم

 «ةيب رعلا فو رح ًاميمج اهماف ءنيرشعلاو ةعبستلا فرح الا هذه نم
 دقف اهنع جرخ امو ءاهمم الا ًاقلتؤم حيصفلا ظفالا نوكي الف

 راد نلت اكاد هيكل ناو كم ادتو داهم وكم

 ىده ةلامإ وحن مخفتلاو « ةلامإالا كلاود نيني ؛ ةره

 كنغوحت هيل لاو ا 0 فق ةراقعلا لو دآهو

 ةقيشلا فير اعلا يا ل ء ةجراخ تناك نإو هذه ناف

 قو «ىلاعت هللا 0 ةلمعتسم ةحمصف اهنكتا « نب رشعلاو

 وحن ىف ءاتلاك ىتلا ءاطلا,وبف نّحهتسملا اأو ء حيصف مالك لك

 (لاظ) ىف ( م0 ) ىفوحن ءاثلاكىنلا ءاظلاو ( بلاط)ىف ( بلا" )

 ىتلام لاو (برض) ىف ( فرض ) كلوق وحن ىف ءابلاك ىتلا ءافلاو

 امم كلذ ريغ ىلا (ربآج ) انلوق لثم ف (رب اك) وحن ىف فاكلاك
 0 ردت لع ان( حشا دنا: نع اهراع كرم



 ا

 فارطتسالاب رخو ؛ مهسوفن نم باجيإالا اورهظأ اذهلو

 اذهف ءروصقلاب مهفارتعاو زجعلاب مهماع امهناثو « مهنسلا

 ةخايضقلا تاز لعاناذلاب ةنوك لع هل الأفلان هك تنور

 فارما رعأ ىلاعت هللاو « لامج»الا ةهج نم ةغالبلاو .

 ( ليصفتلا ةهج نم ةيناثلا ةقيرطلا )

 6 هلاح رظع نإو قلما 7 دحأل عمطم ال *أ رع

 صتخا امو ,هيئاجت ىلع ءالبتسالاو نارقلا اياز عيمج ةطاحإالا

 ةحاصفلا ف ةسترب ياعو كاسم الا ةوتسك ما كاملا ناس

 لك ا ما مالكل هتنيابمو « ةغالبلا قات

 مالكلا رئا نم ميغ لج قئاف هنأو ءهف رم .ةلالد هيف كلذ

 رازنبالا كلت نم ةينأ كيلو: ءالكمم ا دال ل
 الاط# ءلضق ما ديتسما# للايتام ايس ا

 ريع ىتلا ةءزملا كانت واخ سيلو « دارم و ٍدصقم لك ىف داشرإلا

 رقيقا طل دينمو ةحاسنا| ينراظ اعل 0 ىتح اب

 ناتبترم نان اهفع«ىلاعما ىلا واءظافل هلا ىلإ: هعجار نود نأ امإ

 (:هلانلأ لا ةمجرلا انأزلا ىف ىو الا قيتللبو

 نم اهفيلانت ىلا ةراتو « فورحلا تادرفم ىلا عجرت ةران



 ا

 مل املا كنشملا#)

 ا ملسو هيلع هلل لم هناوظ

 ىلع قلخت الو «هبئابغ ىضقنت ال رهدلا هجو ىلع ةيقاب ةزجعم
 لهأ نم هتقو ىف 6 هضرع دقو.هندج دادرتلا 0

 «مبءابفأ شهدأو ؛ مهمابلأ ريف « مريغو شيرق نم ةحاصفلا

 نم اوفرعو اوققحت ام الا كاذ امو ؛ مهعامسأ سيطارق قّرْخو

 هتلازج ىف مالك لك ىلع هتفآتإ و « هتحاصف ىف ةباغلا هغواب

 ىلا ءاج نيح لاق ام هيف : ةريغملا ن ديلولا لاق ىت> « هتغالبو

 لزنأ مادمت "لع درا هل لاقو سو هيلع هللا ىلص لوح

 ى اندط كلذ ىلا سو هيلع هللا ب لولا عرسأف « 2 كيلا

 نمحرلا هللا مس 7 هيلع هللا ص كلا 1 دايت الا ف

 تايم باتك٠ ميحرلا نمحرلا نم "ليز 5 مح ميح كل

 هلفسا نإ قروم هالعا نإ لاقف «ةدجسلا ماخأ ل

 مم رست اق « ةوالطل هيلع نإو . ةوالح هل نإو : قذعأ

 نرم ءىث ةلئامم ىلا « ناسل مهنم دح ال َهآَف الو « ناسن

 ادعو + كراوتي نوم ةروْس ع ا ىلا الو. هلاك

 « هيلع نوز دق ا ةصاصتخا امهدحأ ؛ ني لع كلدي

 ا
3 

 ا



 بكرا لا

 ائيلا ليلق ام" رس تاومألا نم ْمْيَنشَن ىذلا ا ش

 تلا هع ل_ ىلع اقنتا دق امهابف ( نومجار
 1 او الو مارَص) « ةرخ هلا ىلا وسلا

 لهم ىفيس نام نكلل 0: 0
 نسابتلا هروتمت الو ساه كردي الا زيف هند

 «نينمؤملا ريمأ مالكو لوسرلا مالك ع ًاقئاف نارقلا ناك اذإو
 هّولعو «قوفا امهريغل وهف ةحاصفلاو ةغالبلا ىف ةباهلا امها عم

 ةلامق لع ةلالدلا ىقةيرع ةشرط وهذه
 ءنيعدزأ اوناكول لب لهأ نأ وهوءلاثع كلذ حضتي 1 نارقلا

 نيمير ألا كنئلوأ نم اوراتخاف دحاو لجر ةرظانم اودارأ

 3 كلت نم وواتخ م ادعو دب لك نم ةعرأ

 18 ةسا مل اعلا كلذ 9 م ) مل اعلا كلذ رظاق ءادساو

 أ هريغل ةلاحال 0 0 ؛و هذ>و هعطقو هيلع

 تييياكرذإ نأ :ارقلا لاح اذكبف ءرّدقأ مبشاهذإو مريح ىلعو

 كلذب امهريغل وبف « نينمؤملا ري 0: نودع مالكل اقئاف

 نقوخاو حاشا نر اها دلشا ظعأو يلا قحأ

 ةغاليلا را ا

 (زارطلا) - 8ع



 وطضم 

 ةراثو تلرتخملا ”ىنحولا نع"الودعو ءهب لعلملا فخالل ًاراثإ

 ءاباصأفف مهروعاللاو 0ع .ال ىلاعم ا ىلا امجا ر 3

 لصحم كلذ نا ف ف كيلا 0 م 10 مك

 انا ني اح أ كلت لو اقر وادي ةعالبلا نونا

 كيلع ُصأتعا نإو « هلك أو هجو مثأ ىلع نارفلا ف لصح
 001 لاقل هلا اناتك ق'رارتناالا هذه ةفزعم نم ةرك 5 ام

 00 فليح سو: هطاقل | ةحانصقتو هيتاعم ةغالب ريع كِيلع
 ا ديعاو ءةقاس ةدوجو هماظتتا ثنيغو هنم تيلأتلا ندع

 نم ةروس ىندأ هب لباقو ؛ نارقلا ريغ نم هادجن .مالكحصفأ

 نم ؛ د“ و وأ: ظعو ىف« هتايا نم 2111 وو

 مالكلا نينافأ نم كلذ ديغ وأ «ليلاولل هراهشوا لك

 1 ةقبر قل او كنإف «هييلاسأ

 اذهف ©« كلذ نم هتلق ام.قادصم تدجو « فيما ءادر

 ىلاعت هللا مالك دعل سيل سوق هللا لمص لوسرا ءالك

 تلباقاذافءمالكتلا رئاس نم هريغ نم حصفأ وهو ؛ هءالكال

 رآدلا نإف بعلو مل الإ ايث للا أيما . هذه امو) ىلاغت هلوق

 «مالسلا هيلع دق نينا اكلك "نايل 92 يرعالا

 ” ايه ول اب ويس ره لع ابخ تقلا ناك )



 ا

 (ىلاتثلا تسلا"

 لوسرلا مالك ىف رظنلا تنعم او تركف اذإ كناوه

 ناكنمم امهريغو « نينمؤملا ريمأ مالك ىفو 2 هلل لص

 ظعاوملا ىف ةغالبلا ف ”قطنم هل ناكو ءاحصفلا ةَرمز ىف ًادودعم
 راصتخالاو « بانطرالا مقاومو « ةريصقلا ملكلاو ؛ 00

 [زيمتم نارقلا تدحو ء ةميدجملا لفاحاوءةدورشملا تاماشلا ف

 هبتشي الوءفصتنم هيف ىرامتب ال ازييمت اهلكت اياكلا كلت نع
 « هتحاصفو ءالكلا ةعغالب  ةفردما ف قرذ ىذا هل نم لع

 ءايبي | ةحاتمف نم هطاخ للاراعجاو نول هزات

 ةناخ اينركو( اهتم ا ةسالسو .« اهفرجا بيكرت ةبوذعو

 هلوق ىَرت الا ءلذرتسملا كيكرلا نع اهدمل وءسيرغلا ىشحولل
 نم ىرطا بى ا كلفلا لش! ((يرارلا مالا

 3 ىمو « ميرلاب اهارجأ ثيح « ةردقلا رهاب ىلا ةراشرالا

 قامظغأو روه.الا زارعام تك دت ل[ فطلا 0

 بابعلا ىف الو « ماطنمطلا ىف لب لو ( رحبلا ىف ) لاقو « مرجلا

 لهسأ حبلا :نوكتل «  زعبلا ءاعنأ. كمه تنتاك
 « ماك الاك الو«ىباَورلاكلش لو ( مالع ًالاك) لاق مث«لسأو



 -ح اا

 نار كالا رة اضفلا ىف ةلخ ذأ و م

 هلم علبأ نع زجعن ال ةيهلالا 000 07 كلذ فالخ

 ةهج ىلع هتحاصف ركذن انكلو « هنم ةبتزم العأو « حضوأو

 نام زل تحاصق يرش ىف انلو :زايظتسسالاو ديك. انلا

 ةثالثث كلاسم اهمفو ( ةلمُم امهم ىلوالا ةقيرطلا )

00 

 كاان ةعالللا قل قيس ايفا انررق دف ايا نوه

 00 لا تر لعيب ةيرملا ناي ىلا انادشاو ء.اميقئافحو

 كلا ءاّمفلا كحفتا» كفا ملاذ 10 امهف اها كك

 "الار عاقل الا ىلإ ةمجار ةفاسمفلا نإ فلق لاسر احيصف

 "1 2 يدق ا .انادع ناتج اريك املا لآ ةعجلاو

 0 « ةدحاو ةدئاف ىلع ناعم دحاو ءىث امهمإ انلق ا

 « حيصف وهف مالكلا نم غياب لكو « غيل وهف حيصف مالك

 لوصح حضو الع نارقلا ف نالصاح امهف امههوجو 0

 1 عر ناكيعت ةيوكي ءاضقلا نحيت, ؛ هلك ذأ

 ظ ةلالدلا نم
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 ل اكل كفل

 ( ةقحاللا تالمكتلا ركذ ىف باتكلا اذه مولع نم )

 دق « ةيغالبلا مولعلاو « ةينايبلارارس لاب قلعت, ام نأ معا

 قدرك دير قلو ءهدضافتو ةرارسأ كا[ 200

 نإ و ”نتل«”نارقلا اداب لش ايف اكن وسار

 ضرغلاو دوصقللا ةقيقلا ىفوهف «ةلئكتلاو ةمتتلا ةهج ىلع هانركذ
 ةياغال ىلا“ ةباثلا ليصو بق هلاو هتحايسق رك كتل

 ةغالبلا ىف هلوخد مظَع نو مالكلا نم اعيش نأو ءاهقوف

 0 هن إف « ةحاصفلاو

 1 م « هزاجتإ هجو 0 هلدع 5 ال ادحأ نأو

 لوصح ةمسورإ اةنيفاوإ وانما ككاو ع مث « كلذ ىف ءاماعلا

 نه حالما اه لك لي ءاياسس < يملا اديها كل

 باوصلل قفوملا هللاو « ليصافتلاو دا

 نارا سوس ناي سل لا

 :ةليدكج نتا ومار اطا هاف ل ناارغلا ةطارل و رعأ

 رو امنإو ؛ هتغالبو هتحاصف ىف ءالقعلا نيب فالخ الو

 نأ راتخماو « غلبأأو هنم حصفأ وه ام.رودنملا ف له اللملا



 ا دس

 : ااكلا و نرغلا لمح رومألا هذين ل ءةادألا زتطلا
 اهرابتعا نم د ال طئارشلا هذبف 4 اد عاسنالا 2

 ( ىباثلاريرقتلا )

 ( 0م سيلا ىلا اولا ايلاف )

 ا ل ا 1 اف رع

 ملكلا ىف دري الف « هل ًالطبم اهفالخ ام ناكهتمص ىف اطرش
 او اا[ ل ىلا تاكرلل ىف ادراو توكي الو ةدرفلا

 ديرأ اموهو « مالكلا قئاقح ىف لخدي الو , هتدئاف نالطبل

 ةاالا يلطملا هيأ ىف درب الون« لص الأ ىف هل منو امهب ٠

 هيبشتلا امأف «زاجملا ةيدوأ ىف حيحصلا ىلع ًادودعم سيل هنأل

 هدورو عنتع الف «ةراعتسالا عاونأ نم عون وهف ةاد الا ٌنمضملا

 00 1 بكام لج هدف ةاضبأ ةءاتكلا ىف ديو.« هف

 2 هماهب و « هيف تعي ال امو « ًاعيدب مالكلا نم عيدبلا نو

 هأنهترت ئذلا .ىاثلا فلا .ثاوأ نم ملارلا بابلا ىلع ؛لوقلا

 ةقحاللا تالمكتلا وهو تلاعلا ةولفلا نيالا حرشتو « دصاقمل



0 

 ثلاثلا طرشلا « مالكلا ةدئاف هلجأ نم لصحت ىذلا دانسإلاب

 مالكا ناك اذا الا عيدبلا لقي الف زاجلا ىف ادراو نوكيي نأ

 ىلع اعوذوم مالكلا نم ناكام أف « زاجلا ةبث'ر ىف ًاعقاو

 هحطويو هانركذ ام دي وو , هيف هل لخدم الف هتقيقح لصأ
 الصاح نوكي امن « هيف ناتتفالاو مالكلا ىف ةمسلا نأ

 ةليلق ىعف 'قئاقملا اًمَأف « ةيزاجلا عاون الا ىف لوخدلاب
 باعشلا سجوأ ىذلا وهو ؛ةبزاجلا تاب رظضملا ىلا ةفاضرالاب

 انالتخا مق مل هناف ءاهانفلسأ ىتلا فانصألا كانت ىلا ميدبلا

 ليخدم لك هيف لوخسدلاوزاخلا ف نفرصتلا قم ان قلت ا

 1 .مجَا ىلع ممالك ىف نوزاتمت برعلا نإف اذملو

 لا.كلوأ نم اليوان اتك و د ايو سل

 هلعش © « هيف فالتخا ريغ نم ةدحاو ةفض لع ارغش رد

 0 نم اهدئاصق ىف برعلا

 ءلا ءارعش نم ٌىسْوَدْرفلا نع يح 6 2 ةياتلا امال

 را لع ليتشي" كنب فا نيتس ل باتك ملأ هنأ

 اهعاسنا نأ نيزبرلا 1 شا لا كف لثمو ؛ سرفلا

 ةايملا وكلا عيارلا طرشلا « مجعلا ةغل عاسنا 4 ا

 ليثقلاو ب انكتلاو ةزاتملا .ةيدوأ اني وم ةراهتالاب ب اانا



 دا ا

 ( عيدبلا عق ةاوم ناي ىف.كثلاثلا هيبنتلا )

 عيدبلا ملعل ًاملاص سيل مالكلا نم عضوم لك نا

 ناريرقت ناذبف ءعضاوم نود ملكلا نم ماوم ف حصل اعإو

 لا ةيوعع امهرك ذن

 ( اهيف هلوخد حصي ىتلا عضاوملاركذ ىف لو الا ربرقتلا )

 7011 هير مورس ان نصح يلا لخلادلا ةلعن

 طير دألا ءاته زم موظنملا مالكلا ىف ًادراو نوكي نألوألا

 « ثرورشعلاو ةعستلا ىهو « ةيب رعلا فو رح ىنعا ؛ ةداتعملا

 ةيب رعلا تاملكلا نم اهنم افلؤم ناك اهف الإ هلوخد روحي الف
 صتخم وهف « ةيكرتلاو يالا هوما اك راف ناو

 تن قاثلاط قالي ةياز لا ةغللا تانالا تاس

 ىتاعملاب صن ىذلا ”ىبكرتلا "ىداتسإالا مالكا ف ادا

 درا تلق فذوفلا ملكلا تدرفأول كن إف اذهلو «ةديفللا

 ىنكي .الفءذانسرالا مدعل ة ةدئاف ًاديفم نكي ملء دلاخ ركب ءورنخع

 ظ ةيب رعلاملكلاب صتخا ولو لب«ةدرفملا ةد رعلا ملكلا ' دوحو ةنف

 هل ”ادتشن ناكل افلا ذراز نكت ناهد واف ةفرتلا

 الإ 10 سيو « ةداقرالاب هصاصتخا نم دد.ال



 ا

 « اهلل ةلمكتلاو ةمدتلا ةلزنم لري هنكلو « صوصملا ىلع

 :لاكلا ضانهو ءاكفاول اه هاي

 « باعيتسالاو « ميمتتلا وحنو « تايبلا نسحو « حاضيوالاو

 ايي ل 5 فلا فاسو لا نس

 نيسحنو لكإلا ةاعارم نم هانركذ 0 الوضح نوكيا

 1 لبا ريظنو قاتلا نايم هللا انرششأ 6 ةئيحلا

 «لعافلا ىلع لوعفملا دقتب ا برض :كلوق بارعرالا

 الخلا ةيررعلا نيناوقل اشاطم انالك ذاخإ دق كاج اهلا ١
 نك كح هنييزتو مالكلا 'نيسحت الإ هنم تغب لهآ

 0 اخ اع ل ومبملاو ءلدفلا اهرال دل

 هانلق ام اذكبف ءُريغ ال ةلمجلل لاك.الاو نيسحتلا ىرجم ىرحي

 نيسحتلاو :لاك الا. :ةهح ىلع تدر انْثِإ تاوالاا مله |

 امان : مالكلا ىف نييجملا فيلأتلاو .ةنيلمللا ةئيملا ءاطعإو

 باو. الإ هذه نود نم نالصاح |اهفءةحاصفلاو ةغالبلا لصا

 ءاهرداصمو ةجاضتلاو:ةعالبلا طراوم تيل ؟رماسلا

 تددعت . نإو ؛فانصالاو + ”ةبراقتم.اضيأ :باوالا 55

 ةداع ىلع ايْرَج ميسقتلا اذه ىلع اهانيرجأ انكسل هينا

 ,ةبراقتمةقيقملا ىف اندنع ىهو ,مرام ال ءافتقاو « ةغالبلا لهأ
 (زارطلا )2 مب دج م 5



 كال را

 ) أهم لوالا برصلا /

 د1 لاادعو هظفللا ةحاصفلا .ىلا اعحار نوكت آم

 « سينجتلاك روثنملاو .موظنملا ىف 0 اف ا ابل رع

 :ء عيدبلا فانصأ نم كلذ ريغو « مزمل, ال ام موزلو « عيصرتلاو

 صوصخ ا ا

 هبشأ ظافل 3 3 وبش 00 ل 1

 ( ىتاثلا برضلا )
 011 1 اذه, وكمل ةجاسفلا ىلا امحاَر لكي ]ام

 3 فيوشثلا 6 12 5 0 اذهو « ىناعملا 0

 نم وبف 0 ًاقلعتم 3 1 1 ل لثفق 56

 ملعو ىناعملا لع انلوقب ضرغلاوه اذهو « ةيونعملا ةحاصفلا باب

 هرب رقت ا

 ( ثلاثلا برضلا )

 ةيونعملا ةحاصفلاو ةيظفللا ةحاصفلا نع لّزعَع نوكي ام



 - ارا

 ؛ هيف عيدبلا لعل 1 هيف ةدئافال ام را ديال 9

 زامل افرق ء(نيم ديكر نأ الاسس 10
 . راج ناكاوف عيدبلا رمل لخادم الاعإف لاقل نع

 نم ) انلوقو « ةغيلبلا 'تازاجملا ةعضوم امنإو « ةقيقملا ةهج ىلع

 هن اذ « تازاج ا عاونأ ا ( ةراعتسالا ةهح

 يوك 4 ةدايزلا 0 اذهو « اهف مل لخدم 3

 نإف اذه « عب ذبل نم عا ا ا كلذ ريغو

 صوصخ وه ل : :اعيدب زاجم لا زاح وبف م 2

 انا تاز اجلا ا باف اه ريغ 0 ا زاحع

 هبال عيدبلا هلخدب ال هناف , ةأد ل ريظلا هيسشتلا ىف لوقلا

 ' اذإو 6 ها مع ف ل لخاد هنأب ل اعف زاجل ةلمح نم سبل

 ' قحاف:ىلوأ عبدبلا ف هلوخد منتع ن ن الف زاجلا ىف الخاد نكي
 انضموا عيدبلا ةفاد ريرش اذهف

 ( ةمايقأ رثاذ ق.وانلا عشنلا ١
 ند ا قيم اف ةفاحطا وكاد ل غرف اا

1 
 قبس .اع ليصافتلا ف قتكتو + لاجإالا ةهج لظ هيا

 ميسقتلا ىف وهو « هيف رايضتما لع طانلا نوكل

 ةثالمث برأ ىلا مسقتم



 0 »م .5ب دسم

 هيف لوقتف ديزملا ىثالثلا نم ذوخأم ”ىتاثلاو «عودبم ىا « مي

 ىلاعت هللا لاق ء ع دنبم لعافلاو ؛ عذب وهف هعدبب اذه عدبأ

 عيدبلا دعو دا ىأ ( عر "الاول اريل" علا

 نا ع دبملاو ْئديملاف «ءاذتحالا ةهحىلعال ةردقلاب كك

 عاذتحا الو ٍقباس س لاثم ارغ قم [اضاخ اهيلم ا ذا

 مالكلا ن 5 ةرابعوبف ةغالبلا ءاماع حلطصم ىف 3 م دقتم

 , راسشسالا وحل 4 ؟قزاعلا دانسرالا ةهج ىلع فلؤملا

 :ةدكدلا نعرترا ةرابع انلوقف ءهّللا ةنوعع دويقلاهذهب ان دوصقم رسفناو

 د الا ثاغ نود مالكلاب صاخوه امنا عيدبلا 3 مالعإ

 دو دقلا ةتاشر ىف لاق الف ءابقتشل لعدم: آل نق ءاهلك

 مالكلا ضراوع نم نوكي امإ وب ؛ عيدبلا نم هن « لدلا

 ىلا ةفاضر الاب ةدرفملا ملكلا نع هب زرتح (فلؤملا) اناوقو«”ريغال

 00 ء عيدا رك نامل ةننالم ف6 ةبخاو ك

 زرتح ( دانسإالا ةهج ىلع ) انلوقو « ءاز 1 ا فم ناك اع

 د يفر ما كحل ١ ا 0 ناك اذإ امعهب

 نإو هلاغ اذه اماز ند سواك ”كك هع دبر ةاوقك“

 كلوق ' لثم ىف: كانسإالا نا ايت كرَيَغ هنكل ا م2

 نسكن وكم, ةاغإ عيدبلاو « كلذ ريغو جراخ ورمعو متاق دبإز ٠



 د الوه بح

 م هماعبو : ةينغ هاندروأ ايفو ؛ "نول نو هلو « ةيدوأ

 نم ةبونعملا ةحاصفلا عاونأ نايب نم ىتاثلا طفلا ىلع مالكلا
 هانمسر ىذلا عئارلا بابلا ىلع مالكا َرِجن دقو « عيدبلا عاونأ

 انمالك ( متخنلو ) باوصلل قفوملا هللاو+ هفانصأو عيدبلا مولعفف
 ةرااذبا ةعركمو ميدبلا فانصأ نايبل هانمسر ىذلا علا ارا بابلا ىف

 رد 0 ثسيح انهه ةقئال ىه ةثالث تان قاد

 نايبو لامج,الا ةهج ىلع هم اسقأريرقتو عيدبلا ىنممنايبل بابلا
 5 دارأ نامل نع ىغ ال "تاب هذبق ةلفارا

 عيدبلا مع ف

 ( ءاعم' راس فلق اللا

 الو يلو ع ”ليعف ؛ ميدبلا ظفل بأ معأو

 يحن ىنعع مكح وحن لمفم ىنعع ليعف وأ « ليتقو حرج
 داما و

 ةبيكح كوالا ناجل

 الق اذ 7 03 2 دق

 نأ ف آلا نافلتخ الو « لوعفم ىنعع هيهجو الك ىفوهو

 وهف هَعَدْبَب اذه َعَدَب لوقتف دّرِلا "ىثالثلا نم ذوخأم امهدحأ



> 

 ا ناَوِجْرَأ 0 مم

 دايجو 527 كم "صيف 0

 ىف ةباغلا ه د ا درر لا يللا ءأ دنع

 لاقف لامكلا

 1 قلاب ابكر ايون* در ةموملمو

 المح هلعج ثيح انقلا ىف هركذ ام نسَُح ىلإ رظناف
 «ةممالملا ةياغ ًاممالم ناكو « ةبسانملا ةباهن هبسانف « دّرزلا بوثل

 ىتلا هبئاحع نموهو ساون ىبأ تدب ىف لصاح 'ريغ ىنعملا اذهو
 هلاق ام كلذ نمو « اهبف رظن نأ ةقئافلا هحل.مو « اهب درفنا

 مركلاب الجر 0 تملا بيطلاوب أ

 اتم وف كي وتو
 ”لرالا مركلا ف كل رف

 "1 انماوهلاق انف اح هلع دازو ءارعشلا ضعل ل

 ( ىنث رهدلا كل ىربال نأةلا قعر لو دولا ىاتمأ)

 ارسال قلي لاعلا طدلإو لوا ملا ضاوزكة اف
 تلاكدللا لع ردنلا اذنه لع رضتفتلو© :نيطلا نأ تيب

 أم ىلع هيبنتلا ىف 77 عئقم هيفف اهتلثمأ ناببو ةيرعشلا

 هيفو « ةيرعشلا نونفلا نم“ عساو "باب هنإف « كلذ نم هءارو



 5 ا

 هلوق ىف 00 هذخاف

 ع هللا ىلع سيلو

 دحاو ىف ملاعلا مج 5

 سانلا لعج أريج نأ كلذو « ةقيشو ةدايز هيلع دازو

 مرج الف ءدحاو ىف مهلك اعلا لعج ساو وب وعمي ىإ 3

 كلذ نمو « ماظعرالاو حدملا ىف د لبا هلاق امد ل

 قدزرفلا هلاق ام

 ىلمأ 0 سانلا ُنيخو 2ىتحت تنأو َنيَتفلَت مالع

 ىاودلا رب دلاو عاسنالا نم ىحيرتْست ةفاصإلا أَ ىم

 ند ةءاغ ىف اهم َرأص ةدايز هيف دازو نئار

 لاقف باجي الاو

 ارح لاحسرلا ىلع نحروبظف ١ يمص نشل اني

 اهيمديف لحرلاو ّدشلا نم خر تست اهنأ دارأ قدزرفلاف

 ةرم اهباعتإ ةدواعم نم ةعئاعب اهتحارتسا سيلو « اهرب دو كلذ

 لاجرلا ىلع ى[:رهروهظ مرح هنإف ساو وبأ امأو « ىرخأ

 هذه. اغيلب ناك اذبلف « اًرمتسم ءافعإ نافبش الالم رحال

 ةبيتك حدم ف النا 5 'هلاق أم كلذ نعو « 07 امكةدايزلا



 35- ب هع

0 

 هدو نع اذإ ايندلا نع كو

 دهأ ءاَرَذع ىز قادر ىلإ :

 ءارعتشلا 00 لاو رم مدح دقو

 ج ىلا راظنب

 ةفلا بناج ف ةأيلملا تن :اكاذ

 002 ئىز ىف تزرب.) هلو هيلع داز.ءاعت ابأ نأ الخ
 | الو ك1 تزعم فاثلا رعاشلا لوق هنمضت_ مو (دهأ

 رك لا ل تال ا

 بِرْميَو .حامسلا ىف عدت نآلذج
 ديلولا تا لوف نم هلا

 هتارخ آم ىف َرحبلا هيلا تبكر
 رح ىلا رحب دنت نم انب تفوت

 ف عدجب 0 هلوق هملعت داز ىتزتحبلا نا

 اباعإو «هنسح ىلا ًاتسح هتداز ةدايزلا هذبف ( برغيو حامسلا
 حدي ريرج هلاق ام كلذ نءو ؛ انهه هارت مهب اجعإ ىلا

 ميك وتب كيلع تّبضغ اذا
 مخ ىف

 ه-



 ا للا

 قود ام فلا ابن لالخ الزلو

 'هراكملا تون نأ نم ىَدتلا 8

 نيكللا ئ#كم ألا ىف زم ام اذيف

 ( ا عونلا )

 ( وحاسم لع دازااو ىلا ا

 ريرج هلاق ام كلذ نم

 اهوار ناح اذإ فالآ 0
 ا ةالا 0 0

 باجعاالا لك ٍسمأف ةعيدب ةدايز هيلع دازومامت وأ ا

 امن كنف ىف تناأل نار

 .بئارغ ريغ ن الا ىعف ِدْيللا نم
 نم ٍإفءنه يغ نيلثاع ال هدئاصق نأ ريرج مالك ل صاغ

 ةةلاثمأ نم نأ مامت ىبأ مالك :لصاحو؛نملاكَسَأ نع ”تادرفم

 « هرعش ىف فئارغلا دروأ دق امهالكف ءاهيلا َنسْنََف اهتفَدَاَص

 تناكاذهلف ءسودمملا ركّذب اهتَرق 'نأب هيلع داز مامت ابا نأ الخ
 ءركح دعب مامتوبأ هلاق ام كلذ نمو ؛ كلذل ةنّسح ةقثال

 (زارطلا) ح يي - هع



0 

 00 10 ع ف مارت قالا ميغ ةكراشيو ةيكنم نع

 ىف ضيشلاب ربا( هلاق اما كلج نونا“ كلذ لم دضلا لع 0

 : هب وبحمب مارغلا

 ل ك2 لل ةقاذرتلا كما

 ع ور
 اال را هلالاف لاعو ىقلا ياللا وبا "لحلف

 هيف لاق

 1 ل هبحأأ

 0001 ا داما يان سلا 0 هنانالا كهل

 عاد وس نأ ل نإ ناحل نا ناكر

 ىف ءارعشلا ضع هلاقام اذه نمو « ةقرس 06 0 ا

 مهحدمو ماركلا ةفص

 0 اولا امو ”ءاركلا .الول

  دَتْمَي فيك رعش ”لئاق ردي م
 ىف هلعج ماع انآ نأ اخ ماع 1 ىنعملا اذبم هقبس دقو

 داجأف كلذ ىف مامتوبا لاق « حدملا ىف هلعج اذهو « مركلا

 ْ ةداجرالا لك



 - ضوه

 ؟ه

 هيا ةريغص تشع اولاق

 8 ملام ىلإ ىلعا قخأ

 ' ةيوقم ءولول ةبَح نيب 3

 قلت لهولول ةيحوم سطل
 لاق ديلولا نب سم هلاق ام س 1

 انك مامزلاب 10 ع اينوكو كلا ةلئلا 0

 نر ماشا نال ا  مفانب سي هرثحلا

 ىلقلاو لصولا ىف رفعج نا هلاق ام كلذ نمو

 ناي ارامل لاذ ا

 ىلحتع ل هع

 ابامت كوم و - ا

 ىلق 1 تابابص قوذت

 0 ع اك مهضعل ىنعملا اذه ذخاف
 يل ىلا د

 و كعانتماو كيبالط 8

 ىرثغ حاتفم 0 الآ اول

 ىلا م
 ةملا ءادر ءاقلإ ف 07 لف رفعح 7 مالك ىلا رظلاف



 5 ا

2 0 
 رش اوناك نإو نج ىلع نج

 رار املع اوطيخ اماك

 لاق ا اقنور هيك هكرداح هقاذأف ىنتملا هنأ

 "تحت امأيق تجتن اغاكف

 اماوهص لع اودلو مبناكو

 دعا اه أو ء تالا ىف انت نقل ه هللا“ةلتاقف

 كا كالا هلاق ام كلذ نمهو«بابل اللا 0 4 لوقعلا

 اذه لبق نم 3 اندشنأ دقو

 ًاهرح 1 3 5 ىفعش لح ََ

 هيف 1 دسو 5 01 هش ا ىضرلا فب 0 ا

 ل د ن2 نحأ

 )د اعلا ناعم اء ا

 ( ىنعملا سكعع عنارلا عونلا )

 هتفاطل نمو « غملبم لك دهم ا 6 غلاب وهف هلاح اده امو

 هلاق ام كلذ نف « ةقرّسلا دح نع هجر داك هتقأشرو هتقرو

 نحكي ل ىتاللاو راغصلا حاكت حدم ىف ساون وب



 ل وول

 الأ نع 01 3 قر اب 501

 ا يال

 البق 0 ىذلا لاق "كك ك

 «منعسملا هن هن عفو ىذلا وهةعوطقملا هذه نم رخ الا تينا

 ةقاشرلاو 2 كف اطللاوةقرلا قتوافتلا ن مام ام ظااف

 ةروص نم لك 0 وهو اذه 0 فاعلا ه>ولا

 ناك نإو 4 تاقرسلا 5 دودعم وهو « 10 دروص ىلا هحببق

 ا ل 56 ذه 3 أسم ت د اي مهصعل

 (غ نا لبق نم مهيطعي ام نا ول

 اليم تلا | اوفرعلا اهل مهيطعي

 لاق ةداجإالا 0 داحأف 0 هل نإ 0 0

 اش

 لد ذاب ايدل 60

 يرق ا در من ا هذخأ كيفاش

 كلذ 8 4 هن 7-1 7 تاون الحا 5 4 ةجاب ١ادو

 كلذ فصل



 كاما

 ( خسملا ثل اغلا عونلا 1

 موق نم هقاقتشاو « هنود وه ام ىلا نما ةلاحإ وهو
 «ريزانللاو ةدرقلا ةروص ىلا ةلمالإلا ةروصل 1

 ا ل ول ا هيل للا ريوس ن رك وراق

 را را رك ا « خيسملا ف لص تلاع ادع

 00000 اياك نلعب نا دفا يح ةزؤصللا لقت

 هللا ةنوعع

 ةروص ىلا رعشلا نم 'نسحألا لقي نأ لوالا هجولا
 نما كير دب بقلملا نآبغَر 'نب مالسلا دبع هلاق امهلاثمو «ةحيبق

 | ةيييم ريصلاو جرختسم ىدنفلا "كيمو: كت ل 0

 ل هبو هيلإ ل كانلا قلبا ليلا 0

 دخلا ندجفللا كاذف رع. :١ ًاللاءانب ىدوأو كتع اَنَعاذإ

 00 00 لع هب اذ ىنتملا بيطلا وأ ينحل

 هدا هالعأ ّىلقو

 الجم ةطزوالا فك دريم ذك ان

 ةلحالا ك2 نو الا نكت
, 



0 

 كالَذ ىف غلا دك 0 نأ خلسلا نم ثلاثلا هجولا

 ءارعشلا ضعد هلاق ام

 000 نإ ةئىرمال نيز كْؤأطع

 نيزي ءاطعلا لك امو لذي

 هو لذب ءىرمال نيس سيلو

 ناديا“ لاوس ندمت 157كللإ

 201 نال دع البارا نع مامت وأ هذخأف

 5 نإ ىهو ًارفَو هاياطع عدت

 اقننؤ وللا نيل داراك شلك

 57 1 مير ًارظنتنم تلز أم

 5 2 هالات تارا

 رحلاو 0 اطع نأ امهدحأ « نيينمع اه لو لاذ

 لولا! نمل لاري او ناك لا هن

 قلعتي امث هر
 اع ءانغتسالل اهلك د انك لل ا هيشو ؛ خاسلاب

 نم هادع ام كاردإ هتكَسمأ هاناق ام ّفَرَع نمو « اهنع انركذ
 عونلا اذه

 اال ام اذبق « نز هءاطع :ناوهوز ف ال



 | ه4
3 

 هظفل نم عش 1 احم 00 ءامتوأ هك 8

 لاق هلقلا لع

 احدملا كب تحّدم ىكلو 2ىرئشل ايخفت كحدمأ مو

 «ةدايز ريغ نم نيتيبلا ف حدملا ظفل امهرب ركك ىلا رظناف

 يور نبا لوك كيدكو
 5 نإح نع هل ! امو

 داخأ ال فادعلا نم 55 ا قاوم

 هيف لاق ىلا 00 تح نم ا

 1 تايشلا تقلع ع تك

 2 لذ

 عطقتم معلا ل ا ال

 مركلاو ءاخسلاو دوملاب الجر حدمب مات اكون ذكتعو

 هيلا لع ىزوع ناك ادجملا اذإو
 ملا كفا عل

 ا 10 نايا دعا ىوراناذنف قولا

 اح كئاضتقا ىف كَدَْع تلكوو

 ا ا هب كو

 ىر ل 3 عم هب ىدخف اهلك تاقردلا ةاذبف



2 

 لع هش كوع هنكتللو هظافلا نم عش و و 4 تا ههح

 صقأت نم يسمذم كنب اذاو

 لم 13 4 ىل ةذاكشلا ىف

 ةنرش ال هن اذ امل هتسرامتو 01 هكر ع 0

 4 ةسسارطا ثددب نم 0 00 ىنتملا هر 0 ةميش نع

 ف نير ام ىابإ نذل رم لوا

 0 0 ءهل 01 5 م ىذلا 0 مح

 مدلل لصف دهاح  ىانإ صفالا عا ار

 نم ناقفتم اعف لقط زاخره ىذلا"نططع لة

 راس ا لا كشافات نا ىلا

 و هملع هللا ص

 ا 0 0 نإ |

 2-6 مات /

 دمحع ىلاقم لكمصح دم ا

 (زارطلا) هه 22



 د ا

 كلذ دعل لبق 3

2 
 د ل قيما تايم انو

 هلاثمأو اذبف 6 نر ظفللا رثكأ عم هيغل ىعملا 01

 خلا ةلثما ىف دروب

 ( خلسلا ىناثلا عونلا )

 اللا دار لع هك ليست آلو“< ىنعملا ضن دخل وهو
 و ولسملا مسج ضعل رخاوهو قاقلا 3 دأ خس نه هقاقتشاو

 لع رصتقت انكلو 6 م5 ك0 ءاحنأو كا لع درو

 ىلع ىتأي هنإ مث « قيفوتلا هللابو ةيافك حف ءاهنم هيلا دارإ

 "1 ةزوصتم ةقرسلا نوكت نأ لوألا هجولا 6 ةثالمث هحوأ
 دايم اذهب هني قزم ام لحفل اذازنإ نخب نم « ريغ (لهقملا

 ةلاقمو |. ع افا اهبَجْعَأ 0 انَسْحَأ تل تاقزقلا

 ةساججلا لها ضع لوق

 ىن ا َىمفنل ابح ىتداز دقل

 لئاطريغ ٍءىِرْما لك ىلإ ضيفك
 ه . ٠ 7 ٠

 نم ههمشل ام هنم خرختساو ىنععملا اذه ىنتملا ذخا دقف



 ل هوو

 اا
 لمجتو ل كابل ال نولوق

 لاقق لوألا هلاونم لع نارتو بلت كاوزييلا 9 هلي دلل

 ا مهبطم ىلع ىعص اه مار

 دلعتو !ادأ كلهم ال نولوقب

 .ةفلاخم ريغ نم ىلاعملاو ظافن لاى ةقفاوملا هذهىلا رظناف

 اا فررلا يور سي رسال
 رب رحل هناجابُم يف قدزرفلا لاق اهو :ةلاك فاح لاو

 مِجاَر هللاىلإ نإ انبانجأب اما انه باحأ لدنتأ

 نوكلإ ام نيبجأب«مركذن ام: قّرَساو ري نخ هداجأف
 لاقربتسلا

 مجار هللا ىلا ىنإ كبح ايام مارك .ابلضخلا كرما

 ضفلا يك اور شاملا هيف رنج ارث, ىزلا لهو ىاثلا هقول

 هلِضف ركذيو « هاتفا بحاص ًادَبَم حدع مهضعد لاق ام هلاثم
 ءانغلاب لَو نم هريغ ىلع

 هلع 0 0 دج

 ديل الإ ف | تأت 77



 ب غةهءادل

 ءرخآ اق ىلع هلق و « ةغايصلا كلت فالخ ىلع هغوصيو

 ف ”ندوسلِم امنا كلذ لكو «هنع صقت انمإو « هيلع داز اً

 ءهانركذ امل هنم اهّدع قلخ ألا ن إف ههمظنو مالكلا فيلأت
 : شينكو ؛ قابطا اثددغ اذإ انأل «كلذب ُقلْخَأ ىه لب

 هيي ع لعأ انا عم عيدبلا مواع ا

 نم ال كلن ىلع اهلبزتتو فلأتلا نم هب تضتتخا ام

 ْ نم هانركذ ا ار ا نا رع

 0 كا انم ذك تاليف : اذإف « نتتفلتنغ نيئتئيه لع نيناسل

 0 تا 5 نإر هرمنا لرسلاى

 ىلاعل هللا ةنوعع اباصغن عاون م ع ا كفننال اهإف

0 

 ( خيسدلا اهنم لوألا عونلا:)

 ه0 مب تلق راق عباتكلا :عضيبت موق نم هقاقتشاو

 هيحاص ىنعم دل نيئءاشلا دهب أن ذل ةلدو ا وعلا

 ةجولا « نيهجو ىلع نوكي سنلا مث ءرخآ فيلأت ىلا:هلقثيو
 جا هج العن الود كالي رز لاول مسمن د سأل ا ناب سياو ألا

 مزمل طيكرما لزق هلاثمو و ةدييمقلا فز



 - ١موه

 نوكي ةرابو ءانيلم | دنج وكي نان فخ اللا انلاع زقل

 نيب ةحاصفلاو ةنطفلاو ءاكذلا ةدوج ردق ىلع .احيبق ًاكِدَر

 يح اا مارععلا ىخاءاتتلا رينو هررقنس 5 نيرعاشلا

 هاذخأب نم سانلا نمو « را ةتوقا هدو ةرعلو 0

 نمل#علا قلاش لا نسعد ريع ىلا ةاش ا

 كلي ةيرعصلا ةقرسلا طن يلهو ع دار تخل الإ 1

 ةدراويع نوكت ال أ امهدحأ « ناهحو هيف ءال أ عيدبلا |ع

 ىف ؛فرصتت, امنإ قحاللاو قباسلا نمدلحلو او

 حصفألاو حيصفلا نيب هديدربو « همظنو ءالكلا فيلأت

 رو 0 لع ةدئاف ىه هذهو « نسحالاو حبق الاو

 ىنعم 0 و د 26 ا ا

 لاوحأب اقلمتم نوكي ال, ذخ الأ درو انس الا |

 و ةدودعب ند ذه 0 نم ءىشإ الو مالكلا

 . هئانأ ةلج نرد اه دعوهو ؛ برقأ لو لاو « عيدبل اع

 "يلي ًاميدبلا ) نع رق 15 5 ل مطاقلا ناهرالاو

 « َنظانلا بحعت ةئيه ىلع اهليزنتو اهغاؤصو ظافلالا فيلأتل

 « ةيرعشلا تاقرسلا ىف ”دوجوم اذهو ء رطاخلاو باقلا قوشلو

 ءهبحانص انبي ادشاو لك اذهل نيفلثلا نمل ٠



 ل

 اهعاخ ىف لاق هل. خأ ىف اهاّرَع رافال ١ لاقو
 0 تح نإو بطَخ 3

 للج رغصتسم املا ارنب ف
 ةيداغ يارا اوصاف طال

 طع كلا فاكر قارا تعم :

 الكل نار و او عض رفا ادب
 0 ا ديلا "نم نفل ماتتخالا نإو

 فام ف مالكلا رخ الوش ناش ءالاو زارحر الاب اهب

 رم م« ةيظفللا ةحاصفلاو ةءونعملا ةحاصفلاب ةقلعتملا عيدبلا

 فش "نإف «هفانصأو ل ا لب كال يار

 ادع قلم ال1 تان نك جردنم هناف « ةرالثلا ةهج ىلع ٠ ىث

 هيلع لوعلا"ال ليلا الا دشيالا لب فانضألا

 « قت دانلاو قريماحلا كنضلا د

 ( ةيرعشلا تاقرسلا نم ةذبن داربا يف )
 0 00 نأ م راعشألا 3 ةفوبلا معلم نا 6

 1 120 دلل نلاواراملا عع ىعم رقت ىلإ ءارعشلا
 * + يرخأب ةرابع هو لكي او يفعل ةقللذ 1 د اع



 عسسل لا

 مهمساك ”رفصملا لفض الا :ئبا تشا

 برعلا ةَحْوَ تلجو موجولا َرفص
 ؛ةقاعنلا ىزاضعو“: ةوؤاطلا | يجي لشرق ل

 « ىصخحو 0 ١ نما نيرخاتملا مالكفف متاوحلا 5

 تايفيسلا هدئاصق ضعل ىف ىنتملا هلاق ام كلذ نمو

 اقارذ اينادلا كلل تقاذ الوب“: ماين قفايييملا ك] تح الف

 اضيأ لاقو

 للا له انش قل (لمباع

 نيا زك ذر عإع دق مادغالبمق ضع واشفلا لق

 ٍرفظ ىلع الا ا تمجه الف

 لمأ كر كالا بل قلو الو

 هحامتسم ةديصش هحدم لحجر ىف نايملأتلا ضعد لاقو

 ىن اال حاجنلاب ردح ىنإ
 ايل. ليلطا# بطلا كوابل

 ا ءالعلاب َكلعف لازاال

 البق فات اعمر



 - ضمه

 0 نأ لرتلو اطر مالكم ةاهننا معي ابو « ةيولطلا

 : نومألا حد دع

 : 1 لال هع
 ماي الا كوي, .نع ْتَسعاَقتو

 الا ما كن ةعاطلا دنع نبح ىلا رظناف

 ةمئاللا نسح ةياغو « هلاك ماظعإالاو حدملا ةياهن مم ءاقبلاب
 6 ووك اكو ةدصقلا ءاضغأ عماسلا 0 3

 هحامسا الجر حدمب ءارعشلا ضعن هلق ام كلذ نمو « اهقثورو

 ىملاب كتعلب نإ ريدج ىإو

 ردح كنم تلمأ اع ل

 هله أف "ليلا كنم ىلوت نإف

 | نوكتشو دذاع قاف آلإو
20-0 

 ىو ةيرومع حف م مامت أ هلاق ام كلل نمو

 اهب مصتعلا

 حر نم رهدل فورص ب ناك نإ
0 

 بضتقم يع مامذ وأ .ةلوصؤم

 1 تارصن ىناللا كما. نبق

00 

 يقلل "تكا للا مانأ نو



 ب ١ملو

  ةقاشرلاو نسحلا ةبان ىلع ةروس لك ىف اهلك 'متاوملا هذبف

 د ل لوسر مالكىف مالكلا اذكهو

 : تمل 1" ةضين انتارك وا كناط : ةيطخ ةطخأ ١

 ةلوقك اذهو' هظغاومو هبثث ق نيمولا ريما مالك فردا

 نرعع اهباهّذو « اهله أباه رذَعو ءايثدلا م ذ ىف مالسلا هيلع

 تأهله « تا ل : اهم كسعلأ مدعو م

 ةياب اهمتخ مث « بهذ ام بهذو تقام تاف دق ٠ تاهنه

 ءامسلا 0 تكي امك )”ىلاعت هلوق هو امل ةبسانم نارقلا ١

 ةنسملا مهتاولخا نم كلذ ريغ ىلا (نيرظنتم اوناكامو ”ضراالاو

 روخأملا ةلكمأ نس هرف د اندرات اذيف ء همؤلمو هل

 كلذ ىف ليق ام نسحأ نف موظنلا نمن( قاتلا لات )

 ىنتملا بيطلا وأ هلاق ام

 0 تلا امرأ هلا قون

 نان بكاس 3 رلقلا كرو

 ممطم الأ ام قع عماسلا 3 تعرق ذا ةماللاهذبف

 ةقلال )2 50 ةناغلا ىهو , اهدعن ةياغالو ؛ اهءارو

 (زارطلا) تاو 2 مام



 0-5 ا

 ع

 اناتخ ؛ ماعإ ىحماب ا مح نحب هرّوس 0008

 غور ظ .ةيعدأ ن 00 شاع ىدورو : اهدصقم ىباطت

 ميتاوملا نم كلذ 0 ل وأ ةظعوم 9 « ديعو وأ

 « ةحلافلا ةروسو ةرقبلا ةروس هب مخ ام ىلا ىرت الأ « ةقئارلا

 نسح نمءاهظفل قباطيو اهانعم سسانب اب اهمتفن ةحافلا اًماف

 دوهيلا نمهيلع بوضنملا نيفنصلا ركَذب ةلازملا ةدوجو فيلأتلا
 ةلن6لا ةتاذه ان مو را

 ةرقبلا 78 7 متتخا و « ةرينلا هنيهاربو « ةحئماولا هِحّجْح ىلا

 نه ذا لمت كرو اناططلا*ةرمغم ىف ةللا7 لاهحأالا ميلعتب

 020 ١١ روس ماعلا ومو ( راقكللا لع ةريظتلاو لو

 ىلع ةرباصملاو « هراكملا ىلع ربصلاب اياصولا نم ةنسحلا ميتاوملا

 كحل اناهعإ ور نادل ماش اةداشإ واب "نا ادق دايلعا
 ىهىتلا ىوقتلابو وال اهداذعإ و داهملا ىف ليخلل ةطئارلاو

 | اال اصحن كلذ لجأ نف « هك المو نبدلا ماو

 ميظعتلاو ليحبتلاب ء - رز كاك فورع وشال 1

 ه0 ةعاج قاذعولاو ءاكعولا نم ناك او «ةيادحملاو نايبلإب

 ( ميحر روفخل هنو باقعلا 'عي رس كبَر نإ ) هلوق ماعن ألا
 ةدئاملا ةروس ةمعاخ ىف ةمظعلاو لاللا راهظا نم ناك ابو



- 

 ) ماتتخالا ف نو'الثلاو علارلا تعا (

 ام انرك ذو هئدابمو مالكلا حاوف ىف انمّدق دق 9 معا

 نسح ىف مالكو ه امنا ن الا هركذن ىذلاو ءتاصلختلاب قلعتي

 ناك ٍدصقتم ىأ ىف همالك مخي نأ غيل لكل ىتيايك لاا

 تطظفح 31 رو 6س قس م ا انا ندحأ

 اهنيمضت ىئبنيو « اهلاّرَجو اهتّوق ىفو « اهتوالحو اهتقاشر ىف

 لاق اذملو « ةباهلاو دصقتلاو اغلا هنأ عماسل ندوة

 ا 11 ثيدح فو 3 هع :اَوْخ لمعلا كالو : 0 هيلع

 1 رول ا 0 ثبدح كف 4 اميتاوخم ”لامعألا اه

 ةدمعلا ىهء عى 10 06000 هل 2 م اورد قىحر 0

 ءارعشلا ف 0مل 20 هلك ىف ةياغلاو « هنساحم ىف

 ةيلهاملا ءارعش نم ٌمريغو 4 ةقدلخو 5 هغلانلاو 4 يسفلا 17

 ناو رتباتملا وق ةاحاولا انإ و « ةداجإالا لك هيف م سيل

 لف.تيرضتلو 4 ماع ىلإو )َ يراختلاو )َ ىنتملاو »ً سا ون 3

 ةلثمأ كلذ
 لك مخ ىلاعت هللا ناف ليزنتلا ىا نم ( لوالا لاثما)



 د لا

 1 1 10 نقلل ةئامعت ف د دوقلو نمت زا قارتجللاو

 اهنم حدام لكل دب الف ةليوطلا تاصلختلا اًمأَف « ريصقلا

 ارا[ لاوطلا ًانئاضيلا ىف لي وطت لع تدعي نو

 1 ا 2116 ريصفلا ماكلا ىف قئاررلا قدلختلا قمدجؤولام

 بيطلا وأ هلاق ام ت الا اكسال ام و بشا نمو ةرعأ هللاو

 سأ | ىنتملا

 داك ا ورع اهلنا

 تاهبج ىف ناَرنع يب ىدنأ
 الا اال لازم ضال تمزك كن انج ىنعأ قلع اذيف

 ةدنضملا هقلا ديا كوم د و لل ءا رصخأ ىف مدللا

 « هنامز دال نم « هئارظن ىلع ام قاف ىتلا ةنسحتسملا هبئاحو

 هقيقدو صلختلا قيقر نمو « هلا هاا نم اهم زيعو

 مركلاب الجر حدع ىورلا نبا هلاق ام

 ايعاع ل لف! كنا ماه

 قاحسا ىبأ ىف ٍدوجَو ىَدَنو

 ةريصقلا ت 0 أم حيام نم هلك اش امو اذهف

 5 ف درولو



 - ربا

 حدتمي ساو ونا هلاقام هلاثمو « تانيا ةثالث ىف ءاخنااوو

 سايعلا ىنب

 انوش مااقملا الإ اسيل اذا
 00 هاك كثب دح لعجاف

 نكس ةلاوقلا ع تعزز اذاو

 لضاتلل + الرب عرملا كلذ هلا

 1 ١ موق جدع تدوإ 1

 ساييعلا - مهحدم ىف

 ا ا ىجيأ امو ةمالك هةر ىلا فا

 دكا, ويس ادت ان راع اد بينا

 قني ىلا: قيل نقاتل ند كا اقوا 000 راج رب نو

 ىنتملا يطل ىلا لوق

 اهل هداف اني اوت كاي ا كلوا

 ول اة را

 ىّرب(ثيعيلا )لاف يك متل

 ابسقلا اذإ للك نميوهاو وتلا تيل

 مامن ىبأو ىنتلاك« نيرخأتملا راعشأ ىف هادوجو رثكيو



 كك

 ناك ”ثيح ”مولم ليخبلا نإ
 مره هتالع ىلع مير كلانكسلو

 ا 1 ار دكلاو هجر ىلع او اب نضاحتلا: سعت نإ
 5 حدي ديلولا نب - ا

 يع كا ع

 ل كنور نا ظ
2-5 2 

 ةرغب تلجحت ىتح اهب تيرس

 1 ل نح 0 0

 ان 11 ١ صلخلا نشح ىف قاف دق هلاح اذه ان

 جامدإ نم هيف امل « هفارطا براشو مالكلا رصق عم حدملا

 دقو 4 نسامملا نم هيف هعمجو هنبال ريلاب ىحن 0 ف هغلامملا

 مامت ىبا لوقك نيتي ىف ءاج
 تذخأ دقو ىوق سمؤق ىف لوقت

 دوقلا ةلرملل 1 علا 2

 انب مو نا د سمشلا علطما

 56 ملط قكملو ذاك علل

 « قئافلا جرخملاو قئارلا صلختلا نم هزرب | ام ىلا رظناف



 ل طذاله د

 فون * 22 اخو 0 ايه بان اذا فلتم فاخم

 , فلت أت هفَرَش "أَم «ةلاسرلا هذه نم كل ذ دعب لاق مث

 «ضَع هب حيشو « ضد هردب لئانو «فكتي هلايح بوب وشو

 ةفصلا هذه لع ةلاسرلا هذه تك ىتح

 (-صلختلا نسح نوثالثلاو تلاعلا كقنصلا )

 ؛تاحاتتفالاو ءىدانملا نفح "لبق نم ارك ذ دق انألع

 فئاطلو « هج تكن ىلع 5 غلاب لوق ىلا هيف انزمرو

 رعاش نم 1 لكل ىنشي اموه انهه درت طلو 7

 ةنسملا تاحاتتقالا نم 3 اب ىتأ دق ناكاذا تي

 نتن دبل هلل 2 للا رطاتتلا امام 0
 مث« بدأب .ةفورطأ ركدوأ « رخفلا ركذ وأ« لَّدلا ىدقت
 بيطملاو رعاشلا ةعارب رادق ىلعو « حدملا هرثأ لعركذي

 مدش دعل « دوصقملا ىلا صلختلا نس نوكت شط |

 «نيمدقتملا مالك ف صلختلا نْح ىنعأ كلذ لقو «هانركذ ام

 ريهز لوق ىف ءاج دقو

 100 بدك تلد ىف تيب ضعب لخدأ هن ىلع ٠ .كوزوم ريغ اذه(١)

 0 0 قلضافال هبان ”ديرف 2 فلتم: كلك

 فوخي "تطخ لجو جايه ب ان امل ! أ نإ كة



 د لل

 اهدحتق رابتعالا اذه نم ءاق ترام لع اهزيدمتف ةءةلاسرلا هذه

 0 01 اكل ا! اذه لع اهيكبمت ةلاسز هدبف « كلدك

 . 0 كن لع ءىجب أمثو « كلسلا ىف ماظتنالا اذه

 اس را لب للاسر دلع نم رخا عونا« هرهوج ةضالخ
 011 دا اكل فيحلا ق.ءركاذ ال ةتلاخ هو

 اهقورح حل [ةدحأولا ةملككلا ووك " نأ ىهو « صاصتخالا

 موق نم هقاقتشاو 4 هيف 1 0 لمه ا 0

 منا 2 ل

 4 0 دا مس نم 0 اهدلح ف ىلا ىهو 6 ءاطقَر ا

 ا ا ا اره ءارو 0

 6 ةحبرقلا ة هدوحو « 2  تاشألا ةطذلسو ةحاصملا بارع 0

 صضعل َّف هللا أهلعج ىلا تداولا نم كلذ ريغ هللا نهذلا ءافصو

 َّق ها رّثللا نم هلاثم اناف ) صضعل نا ضاق لا

 ةزمهلاف 4 0 هتوقعل و 1 اذ ”زالخأ تاب وب 0

 الكا ةطوفتم فاقلاو ؛ ةلهبج .ماللاو « ةطوقنم ةالظاو « ةلمبم

 ا 0 لاق مث ,توافت ريغ نم ة دعا هده لع دنس 10

 ا 0 ا
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 مى 0 مع . 1 تا مى
 فوبع فوزع برغم ن ”نطف ربسم ا وع ل كيس



 د اا

 ( فيلا ىف نوثالثلاو ىناثلا فنصلا )
 ءاطن الاو ميل الا نسج ةعولبلا نورد نك نق عل

 وهو « ماحترالاو "لامالا ملكلا ن :.م هيف زوج أم لع لكك -ٍ

 نءزج كم ًادوقعم موظنلاو روثنملا نم مالكلا نوكأ

 : اهلك ا ضر لاو 21 فا قلك ىدحإ

 ىدح .ناكاذا ا سر موق نم فقللا اذه را

 هلاق ام ظنلا نم هلاثم امان ةءاقرز ع رتسالاو 1

 تايربرحلا ىف

 6 الما 2 الو ز حامسلا 0 ميسا

 ام ًاقاطم اني دارك كنا اذإ تنَاَف

 ىماءرش طفلا ال( مسا كرت ناىرا الأ

 , اهلك ةطوقنم ( ثبف ) هلوقو « ةلمبع ىه لب « لاحن هفورح

 هلوتكف رثنلا نم ةلاثم اماوءتيلا تالكرتات ف لولا

 ضع 'هوالاو  نيزي كدومس ضحكت تشك نك
 0 بي“ عور الاو © نيشي كوول نتج ٠١١

 5 همالكر خا ىلا تا ةلحااملاو ا ” اح الحلاو م

 (زارطلا ) - مس - م 0



 د وايه

 0001 0 011 لل جف كو ماب جاها نا ديما فا ىوطاو

 هلل دما اهعاطم ىتلا هتبطخ ىف طقتلا نحن نم هتاماقم

 هتبطخ ىفو ءءأطملا عيساولا ءال الا دومحما « ءامسأالا حودممل
 ءدودولا كلاملا ء دومحلا كاملا هلل دجلا :هلوق اهؤدبم ىتلا ةيئاثلا
 ا ل لل دو رط لك لاو < دولوم لكروسم

 اا اا فرط ال نطل ا نيناماف هك
 ءارعشلا ضع هلاقام موظنملا ةلثمأ نمو « كايكلا دع

 انالخا وراد فدملا "راد
 دعو اع اللا 18

 تايربر حلا ىف هدر وأ ام كلذ نمو

 حالشلا د دال دعا

 حامسلا درو لم آلا درؤأو

 ”ائر ع (علمافلا 5 00 1 ال ناتسبلا نادك

 ارا لص 5: انلوق اهعمجي امل طقنال ىتلا ةلعبملا فورالاو

 فورملا 31 « لع رتل را ظلم ةي جا مسرد هل

 اا دل كل او: يركز + انلوق اهقلحات#لعقألاب ةمخعلا

 ا 1 اروع كلكم 26 ردن دح ةللو أ ايتمخ

 تالا ا ريدقتلا اذه ىلع طقنب الامو اهمم



 ته بورك

 ذب نأو قلي[ نم كريلع ل يهون اا طل
 نع مررملا :ىتهن +. .ضارتملاب ابق 5 تىا «بوأإلا 5 دس

 ضل عرتجتلا»ا نع رابع“ ناملا ءامأل ءاع حاطصم وهو ؛ كلذ

 لانكا لهما نعش امءمالكلا ىف هداربإ نع مجعملا فورح

 6 تلال ناَرّود ةرثك هسلحع 0 هلأ: ههحو هللا 0

 اهاّمَس ةبطخ كلذ ىف اثنأَف ء اهنع مالكولخ ال هنأو مالكلا

 نك هنأ عاطغن لضاو نع ىشاموءنلااف 0

 نع ا أمف َ ناك امل ءاَرلا ةظفل همالك ىف --

 ىنملا اذه ىدقلا هجر ىرشخلا دشن او( يضل

 ٍلصاو ل ل 2 ا

 لصاو ءار الو فذح ىطقسيف

 9 لحجر .:لقرلاقح اسما دارا سر

 ل داو ا مالغ : هل ل انفع حر طل

 غلبأ ناكف «ءارلا هف فناج دقل هب قا ىلا رظلاف ؛ هلبا ذ

 اذهام نال عيدبلا اع ْف هأن ددع اعإو هنعيلكفااهن حصفأو

 ىف قارغ .الاو ةغاليلا ىلع رادتقالا دنع هيلا راصي اعإ هل

 : ابيلاسأ ري يزل اياك نفي ضر ال١ ثيح ةحاصفلا



 تب

 رثك اف ْنَيلا امآفءماشلا يف نوكي امنا اذهو « عيب ّرلا رطم ىف
 ١ لكلا نوع لاذ كو في راخاو ةفضلا ان وكمي ةيفارطملا

 ا مون ورمعل تضل

 ا ا
 1 و هلرهكا فرصا تراك ة بعت لا كلذ بشي

 1 6 دا ىلإ كف ريشا نجر 00 دف ءاطنإ

 ىف ليق ولو « هقاقتشا ىف انرك ذ 6 حيماتلا هل لاب هلاح اذه اف

 ًاقاطم ا ا نو ماللا لع مهل 2 0 حيلمتلا هبقل

 حامف ا ل و ايفل ردقلا كحد لاش « قاقتشالل

 اهحلم ىف داز اذا اسمو « اهحاص) رذق 0 حلمأو

 2ك كلا م قل اد هيمان ى ىعلاو ءاهدسفأ ىح

 دارو مع لم ا ند . ةردان ةصق ىلا

 انيق هغاسمو كال 00 ف خلملا د 5 ف

 2 لا نوت فاشل

 ( نذل نووولتلاو ئداللا فيصلا )

 اكمل قل لاق وا وعلا يرلا هثللا لبغل ويف
3 | 030 

 ىدقما هاذا نب لوما هللا جدا بيدا فوم اهم



 خخ واو جك

 نينمؤملا ٌيمأ لثمت مث « هتافو لبق ةفالملاب هل َدَمع هنأال ( رم

 يملا لطم

 ايروكا لك نواه عشا
 رباج ىخ خا ناس ماوبو

 20 همالك ىف عا عقوم عقا و كبل ادهم 5 تارت

 كلذ نم هصرع 3 ل 4 هّضرُعل افا 4 ا اقاطم 0

 ا

 كوشنلا رع هنالوو هتباالو ناب رعألا ا هاا

 هبا نم 2 9 5 ااغمتم هلاق أم كلذ نمو تبلل هال 1

 ) 50 نع صار ع الو هع دلا ىلا موليمو داهملا نع عا

 "ذآ تددَوا هلاز « ءاملا ىف حملا 526 0 ثم

 مغ نب سارق نا 00 مك

 ميهحلا همر / نكت سوار مهنم كانأأ توعدول كلانه

 م11 |هيفذألجبا ا 6 ها

 هناجإ نع م, قاتل 0 0 1 وعدي نأ مهباجإ

 الا نوح اعإو 2 ةفسصلا تقو وه انيق اميقحاو ةّرهأ

 0 ةةلاوز رسول 3 ا دش هلال فيضلا"كاكلا

 هنالتمال ريسلا ليقث باحساا 9 8 ع هيف ءام ال هن 0

 نوكي امأإ كلذو ( لآقثلا تاكا ةيقنيو) ) يلاعت لاف ام ءاملا



 ان مرورا تح

 :مالسلا هيلع هلوقكف ةبوبنلا ةنسلا نم ةتلثمأ امو ء باك نم

 هللا دا ام ءىش 1 الأ : 5 دلك عا اللاق هلك ىف

 ىفو ءاوُمَعَز لجرلا ةيطم سن : مالسلا هيلع هلوقو « 'لطاب
 000 101 هاوار از ءليقكشلا ةبلم علا ةنيدح

 روكي لازي الف ؛ معز ّمَعَز :همالك ثك [نوكيي نم مالسلا

 ة ىيملاو ء هناسل لع ًاَهْدٌّدَرِرَو ةظفللا هذه هباطخ ءانثأ ىف

 هده“ 'ةنلا+ ذ موزعلسيو همالك ىف ناسنرالا هرركي ام سأ

 مالك ىف تدرو أم امإف اذهلو « نظلاو وتلا نم م اهمفاأ“ ةظفللا

 000 ١ نر كلارا هيلع مالا لاهل

 ا | ىلا ل فاعلا داما لاح

 أ ىلاعت لوقو د | 'مييلعأ ىلا ا 'لوسرلا ب .: اقنب

 1 ل قو ساو ا ا" اظ موانلا

 نم هيف ال ”حيملت ءاوُمَعَر لجرلا ةيطم سكب مالسلا هيلع
 نينؤل يأ مالك ن 1 ةملكلا هذه عقوم ىلا ةراشإالا
 نيعلا ىفو ناب ةيقشق «فاشلا هتيطخ.ق يعلو هل 8

 ا اللا ىَجش قالا ىفو « ىَدق
 ىنعي) هّدلعل نالفيلا ل ركب ابأ ىنعي 000



 د ماديا بح

 ظن هرصلأ اذإ « هحّملَأو هحل "لاقي : ميلا ىلع ماللا مدقتب

 «ةحمل هيبأ نم نالف ىفو علو ءاضأ اذإ قربلا مصل ( ىفخ

 هليالم امج وات ايياتتم ىلع هيلا سا نإ ل 2

 «ىوغللا هانعم وه اذه « تاحمل هيف ”سايقلاو « سايق ريغ ىلع

 هيف ناو ملكتلا ريشي نأ وه نايبلا ءاماع حلطصم ىفو

 « ردا ا , رئاس لم نات ب

 0 ةمالع نوكتل اقر هن 2

 ةفاطل ىلع كلذ لجأ 5 مالكلا لصحيف«هماظن ىف ةماشلاكو

 د 5

 1 مالكى كلذ مقو دقو: فقتأر ةعاراو كتةيشلا

 ثوبا نهؤأ نإو اني بذجتا تويكسلا لك )0

 نم قرأ : نياببلا لثملا ىلإ كلن ريض[ تويكس

 2 ىلاعت هلوقكو « اهني نم فعضأو « توبكتعلا حس

 ايبنلا لاغم الا ىف موق ىلا هب ريشل رايس 0

 نركب + 3 535 هوقو « ريع نم ثلبأو « راج - ا

 0 مظع | : موق ىلا هب ريشب ا توتيتلا شارفا اك سانلا

 ليجت نإ كيضكلا لكك هلجفز لات هلت

 ثلا نالف 1 موق ىلا هن ريشا ( كت 17 ا هيلع



 هد

 : رعاعت الو ذخأ ريغ نم دحاو ظفلب ًاعيمج هنادروب «دحاو

 ل © اميل ةاقعاوما ريغت قاماءاملا نيدلحا:ادرو نم ' ةقاقتشاو

 لاق« .ىلارع الا نا. نع بلع ىحت نب دم ءركذام كلذ
 فحل داس للا قانا

 5 اك ذا ةالخمو 1

0 0-0 0 0 

 ا لاف . ةنطحأ اذه كب عذر نأ هل لقت

 1 2 ىلا تفاع ن آلا لاق ءمبذ هل ليقف « كلذ

 انآ نم اذه" سيلو ء ةعاسلا الا هب تعمساامو « هلاّقااما لع

 قبسلاب هلاح لع نميف نوكمي امبإ كلذ نأل «ةبرعشلا ةقرتنا

 «عاتملا ةق م هماع عم هريغ 5 4 مالكلا كلذل

 ' ةيقغلا هج ا يا

 د وطنا أ ةيرسعلاب تاقرسلا قف مالكلا رّرقتسو

 لان ذنبا ةوكعا هزيوع ميكو ا قل دئاون [يضاصتخال

 ( حيماتلا ىف نوثالثلا فنصلا )

 قت نس عقوم هغاليلا ىف هل 0 عاونأ نم عون وهو

 ( ”ليعفت ) وهو « فينم عفترم لحم ىف ةحاصفلا نم 5



 وهو

 « ةدوهعملا بقانملاب مهملع اع يع اونا عدومملا ةتافقللا مركذ

 هلوسربو ىلاعت هلا فتاعرالاب مرودص هللا حرش ايو

 اع قيدصتلا نم مهنم ناك اعو« عر اعدق ةلزنملا هشكو

 نم كلذ ريغو را رشهلاو ةمايقلا لاوحأ نم هب تءاج
 وو ف ندم ل لل سنك هيكل نيو رخل مولع

 هبقع م ع ةالصلا ف عوشملاب مهحدم رد توكل

 داشان-: ةتصختشملا ةدومحملا لامض الاو ءةييفلا تار

 لوقلا اذكهو«ليجستلا ةباهن هيف َلِحسسو هب مهفصو اهب مَرْكَذ
 ءانركذ امل الاثم نوكي هن افي وحتلا اذه: لع نارقلاف در |
 اذإ «دئاصقلاو بطخلا قو مذلاو حدملا فل نم

 ليجست وهف ىرحملا اذه ىلع ىَرَج

 (يد مراوملا ف قو رمكعلاو عساتلا فصلا )

 در ىأ « ضوملا نادراوتي امه موق نم ةلعافم ىهو

 كأن ىأ 5 هابل نادياونيال اذه هنم درو ءاذه هنم

 ىف اذه « رخل 00 نخل هلأ 2071001 امهدحأ

 اصلا وفق نال نانلا هال حالطصا ىف ةدراوملاو « ةغللا

 ىنمملعر خ الان ع (رخأتم اههاذح ا ناكو]ترصافت 8

 (زارطلا )تسب عع



 ل هم

 ىلاعي 0007 ١ م صقتن نع ةناب الا نم هن ا ل 0-8

 هلوقو ةن الا ( لاتمأ دابع هللا نود نم نوعدت نيذلا نإ )

 (ريمطت 5 نوكلمتي ابدل ند م نعد .ةيقلاو )لافت

 8 هيفسل ىلع ةلادلا تاب الإ نه كلذ ريغ ىلا د الا

 007 رافكلا مذ ىف درو ام كلذ ا

 0 لالا نزف ربا هوت دبس ىف نكرشل وكلتك

 0 ا را 0 ةثيمللا لاعف الا كلت مهملع

 هيلع هللا ليص هللا 00 نم مهسوف 00 مرودص

 ضارعرالاو « قافنلا ىف قداملاو + رفكلا لغرا هد الا ملسو

 لع عهميمصت و ميقتسملا طارصلاو نيبلا رونلا نم هن ءاج ام

 نم لين اربطإ ىف نم ناك ام كلذ نمو « هراكن 1و كلذ دوحج

 هللا ؛لؤسرأ_فصو. ىب ةازرؤتلا :ق.. مهللع كافل اك

 تقيل ود رككلاو سموا دعلا» فينو + هيدعاج ام 'عويدصتو

 000 اعل فقكوسلا فول دملا نسلم "للا ريظأف

 اذهف «ليجستلا ةباغ مهملع ا نك لاو موج« يلطا

 حدملا ىف لجسملا لاك 8 1 5 مذلا ىف ليجستلا ةزثم ١ قلي

 ثيح « ةرقبلا ةروس ر دص ىف نينمؤملا ةفص ىف ىلاعت هلوقكف
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 ىلا هما اباتك ىف ادروالإ 0و ديس ةمللا ف ايما

 هول م هوس رصف اوت اذاكالا نلقاك ىلا

 (ليحسلا ىف.نووتشنلاو نرادلا فلين

 : له كاملا لحس ملوق نم (ليعفت ) وهو

 لاغمإ ! مالكلا 0 مكحلا تناتك تك 12

 « ىرهوملا هلاق عورمضلا نه لي وطلا « ليجسلاو,هلوذ لاظأ اذا

 دولز نال زل 16 هنبأ قيس لكف ليوطلاب نذوم وب

 فايل و لا ءاماع حلطصم ىف هانعم امأو « ةغللا
 نم عون وهو « مذوأ حدم نم هلجأ نم قيس اهف ةغلابملاو

 هلارع رمش ةركاو ءاما ماس لاو او ل
 لاثملاوءمذلا وأ حدملا ىف ةغلابملا ىف 0 ءالكلا

 نم نيخبتو مانصألاو ناثوألا ةدابع مذ ىف ىلاعت هلوق هيف

 مهلا ىعلو ؛ ليجستلا ةباغ مهملع لجس هنإف « هاوس دبع

 ةهج ىلع ,هوقع كَركْساو ؛ 00117 مهختوو « مهلافأ

 هللا نود نم نيك نذلا ل ) اولمع اع هيونتلاو ليحستلا

 ايش بايذلا ريع 1 3 رمتجلا ولو ب“ ذ او

 اذأم رظلاف ) بواطملاو تلاطلا ا كم 550



 1-5 د

 هم مقتساف ) ىلاعت هلوقو ( ( تقلا نذل كلهحو 5

 هذه ىلع لصاح 1 مالسلا هيلع هلاح نم 00

 ن دلل ههجو ةعقإو لات كلا ةداع د رم 00

 17 ارم الو كلذ نعني الل هيلا ءاعدلا لع ةباقتسالاو

 كار ورع 56 الف ةءاشن الا هتمب موصعم اهفالخ ن 1 ظ اهفالخ

 ناكامبإ رماو ألا هذه ىلع اهءدوُرُو نكلو « لاحت مهتهج نم

 ادا را كا ذكو الاعمار :ساوتالاهديع هل كلبا ةيحي لع

 ىلاعت هلوقو ( نيلهاجلا نم دل طاع هلوقك ىهانملا

 ( نيرساذلا نم 1 فار م نال تك رشا نال )

 "لايج وءامشتلا لاف لغف نآوأ الهاجن وكي نأ اعاحو

 6 يك اطم راا رعوللاب اكرسلا"ةلاق رطم 5
 1 الاو راو ةذلا ادرار ناكت اف | لزطلا | دكتتو ازيا تعفن

 00 او الا لعف ىل اع باهل الا ةهج ىلع 0 اعاف ءمالسلا هيلع هل

 « كلذ ىلع هل 22 جييمملاو ىهاانملا رع قانكتالاو

 7 احالة وع تفكتلاو ب للا وصف لع ةقشسمو ةراالاف

 لعوه اعإ ؛هنع فافكت الا ققحترو هيلع هير - نآك

 نم ناعون ناذبف «باهلزالاو جييملاب خال مك "ان ةيح

 الولو . ةقلابلا نطل حيصفلا مالكلا ىف نادرب مالكتلا



 ل 5و

 ا للا نيويورك 1
 لايخلا ىف ىنروز نأ ىمسعف

 نم رهظي ال ىرت اك ”لماك ”حدم هدرز هن طالعت

 « هلاحن ءازممسالاو هب مكمل ةهج ىلع 5 اعإو « هتروص

 بلك فصي سيقلا ءىرعا لوقو

 رت الأ تليه ترك كي ايشلا و هرانطا تل

 فطللا ةناغ ىف هلام مكمم (رصتنت الأ تلبه ) هلوقف

 راصتناالا اقوه دينملاب كلكلا ناك ند هنا

 ( جييملاو بامارالا ىف نورشعلاو مياسلا فئصلا )

 اه كذا اذا رانلا بب 71 موق نم (”لاعفإ) باهرالاو

 تجاه موق ١ ليعش) جييمللاو « اهبل لاطو تيل

 يلع 0 ف 0 « هغللا ف هاه 00 |لده عال و 1 اذا 2

 4م ل 0 00 را

 0 هلاح 0ك نم ليف أو رم ل رودص 92 97

 دع ينك ا كلا نسل جيبملاو باحليالا ةهج

 هلوقو ( ندلا هل اصاخم هللا دبعاف ) ىلاعت هلوق هلاثم ٌرملاف



 3 ل

 « كلذ لجأ نم حرخملا اذه هوجرخأ م مّرَج الف « فالس لا

 ده هجررعم هناتشل عماجلا امو « هطبضإ طلاض هل سيلو

 اجاب ىضتقم فالخ ىلع مالكلا جارخإ نم ا

 الا 2 تفلتخا نإإو هانرك ذ ام 00 د الق

 (هللا رم 2 هلو 1 ةناح# ندو هدب نسب نم تأبقعم ةل)

 رعأ نم همز ىلع هنوظفح ناطلسلا لوح 5 + تابقعملاو

 ىضتو 11 هللا نذل مكبلا هي لع كرار عقال

 هعفد 'عاطتسي الو « هْدَر 0 هل فاح هع لع
 مكهنلا ةهج ىلع ًادراو ناك ام ةيرعشلا تايب ا

 ربظلا ٍبِدْوَدْحح لجرب مكمن لجر ىف لاق نم لوقك

 ا
 لالملا تافصنم نسحلاف 9

 . ص تف 0 ىسقلا كلانا كلطو

 ىلا اان ٠ ىكنأ ىو
 تش نإ كيف َة هي لا 3039

 لاضفرالا نء وأ 1 5

 ملح ٍدوط لع 50 8

 لاَون رحبب 0 3 00



 سد

 هدروأ اعإو ءاعرك د اع -ىلعا :قنقسنلاو رينكتلا الرع :ىتارتلاو

 ماملك زوركا رين نس جا ماجا ول ركبلا ةهج ىلع

 الو ايافللا كنت ىلع ملطم ريغ ىلاعت هللا نب الهج ّركتلاو

 هن ضرغلاو « ليلقتلا ةهج ىلع هدروأف « راارسلا كيتي طيحم

 اهعئارو ء كلذ نم هوتظ ال 0 ًاضاقنا قتلا

 ( نيملسم اوناك ول اوُررَمَك نيذلا دوي امير ) ىلاعآ هلوق
 سلا دع

 ه-

 هب ضرتلاو  ث *+ا| مرح هج 307 ليلمتلا ههج ىلع هدروأف

 نوقتحت ةلاطلا ن كلت ىف مهن ال“ كلت ملاح ىف قيقحتلاو امريثكتلا

 نولاني ال انيَشو اعطق مالسرالا ىلع اوناك ول ا نوعطشو

 كلذ نع ض الخ الو ءلاكتلا نم هبوققحت و باذعلا نم

 : مالسإلل دولاو ةبحلا ققحتب انعطق !ذهلف « مالسالاب الا

 لات هع ابدلتو و, ءازيسالا كبل جغ هيأ
 رف ( ديشّرلا هيلا تنأل كنإ) ٍبيَمش موق نع ةياكح
 هنوك عم نيتفصلا نيتاهب حدملل هقاقحتسا ةهج ىلع هوجرخم

 اد رمت « هلاحت ركهلاو ءازهتسالا جرم هوجرخأ انِإو ء املالعأ
 ثيح « لهاجلا ةيفسلا تن هَ كنإ «هضرغو : ًارابكتساو

 "ا

 هملع ناكام الإ اوباف فورعملاو ريخلا . مم مجرما اع محرما



 او

 دي ع لاجراء دات مدا نب داؤف ىف 2 هنأ

 نايبلا ءاماع حلطصم ىف وهو « 2 مطفتتتاو هائيع َر

نس ىلع مالكا جارخإ نم 7
 2 لاملا ىضتقم د

 هلوسر مالكو ىلاعت هللا الكاف روك لوكا بطاخملاب

 )الا تدل قر مطظع ٠ مقوفأ هلذ ءءاحصفلا ةننلأ ىلعو

 ىلع اياد نوكي نأ وأ ! ل ىلع دريو « ةحاصفلاو

ف كم كيد درا ة
 مهْرشبف ) ل

لا 1212 مل ناب نيقفانم رش ) ىلاعت هلوق اوقو ( م لباد
 ( اه

 اذإف هما و دعولا 5 ةراشبلا خفاف

ا .هجارخال مكهللا ىلع .الاد ناكءوُركَلاب ( 1
 ى بوبح ل

 بم دوصقلاو حدملا 00 نأ اهيناثو ٠ ركل دع

 ( ةركلا زيرملا تن كنا د ) قات هلت هلاثمو « تءذلا

00 هيرست
 

 كلو « نآبملا ليلذلا هع كلاب ءرانلا لخدب ناك!

 هللا 'ملمي دق ) ىلاعتهلوق اهلاثو« دي فحل نع اع

 هلوقو ( هيلع نأ ام "لع دق | ىلاعت هلوقو مك نيقوصُملا

 اد هلااذه اف (وُو ىذلا كني هْنِ لعل دق ) ) ىلاعت

مراضلل ن لام ةلدا ع
دف دك هنا ةلالذإ 

 ةاقلا ىلع كلذ 



 ل ل 0-7

 ةلنلل ن مهوق اهلا ىزخلا هروح ىلا جرخ ذإ ةروص لك

 : انلوق هلاثمو « رارقتسا الو تابث' ريغ ىف اع 66 ل

 ن ال « اهقتسم هانم ناك هتددش اذا كلن إف « ىسع هللا َدْلَو

 ءاه هدوت 0 يف ايكو 20 هنأ هنف يلا

 نم هللا ذختا ام) ىلع هلل احيرص ارفك ناك هتففخ ذإو

 ىلاعت لوقو ( نوذاكل ' ا مك ها دلَو
 ىلاعت هللا مسا تمعفر ولف ( ءاماعلا هدابع نم ا ىَقخم اها )

 0 لك لع .هيردقلا ل ايزدقلا 1 طخ ناكل

 ال هنأ ىنمع اهقتسم ىنعملا ناكل هتيصن ولو ءادحا شح
 ةروطسقم ةيشلخا نأف < ءايلمل| وس رنج( نللا نور

 ظ هلكاش ايف لوقلا اذكهو « هل مهملع

 ) مركبا مو 1و يتملاوب تدلل حسا

 تطقاست اذا « ذئبلا تّمكب- مخلوق نم لعفت وهو
 اذ! قابلا ل بضغلا ةدش نع ةرابعوهو « اهناوج

 , "هلاوحأ رئذتتو ةماقتسالا َدَّح نع جرخم هناف هبضغ دتشا
 صا انا سو هيلع هللا لص لوسرلا نع ثددلا

 (زارطلا) - 0 - م *ج
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 « نيهجو ىلع دراووه مث « امهنيب .ةمزالم هريغ ىلع ءىثلا لمح

 هلاثدو « ةغلابملا ىلع ةلالدلل طرشلاب قيلعتلا نوكي نأ امهدحأ

 مامت ىبأ لوق

 اًرغاص قم كدب مانا ناف

 يابت نينا عاف كردي

 لع هودع دمح مدع ىلع هحدمب نمي هدمح مدع 0

 هحئادم لج دوحيوم هوؤادع د نكل كمنف ركل ةةقبو

 امهيناثو ءادوجوم هدمح ناك مرج الف « هناسل ىلع اهددرتو
 105 دب ريرأخل | ةتطوت مان, ديطتتع ناحل مب ءىشن قي نإ

 الاجر وجهي ساون ىبأ لوقك اذهو ءرخآ ىنعم نم هدعل
 0 كلا فو "نسل مهيب ْق مه

 اري الاول ل سيروم ناد دما
 دهب وجب هراغمك ةقاملاو كمجحلاب خوجه ل

 قلعو «هريغ اوعّداو هتءاندل هيلا باستنالا اوضرب ل ثيح

 « ةشحافلا نايتإ نع كل ناز اركلل مهم وجه هيلع

 يردن نأ هلصاحو « لزا را هل لاقي ُن ردانل عيدبلا نو

 « ءريغ ىلا شلل قتال ئازعإ رثغوا ةظنل مالكا ىف
 هآز كم كن ال « مدقلا تباثث ريغ هناآل بقللا اذه هل لبقو



 ب ا١هوههد

 ال دصاقمو ضارغأأل جامدإ هنإف « لوألا هجولا ىف هانركذ

 قئاقرلا لهأ نم لاق نم لوق هلاثمو ءريغ
 اليقث ىنلمكتو ةلماغ اضيف 5 نا

 ايلا مّسقلا كلنقحو تاعج 3 ا دلع

 نال ' اهتحت اجردنم هلعجو مسقلا ىف ةغلابملا جمدأف

 م هن ال ءرهاظ يي مسقلا نكت , طردقلا هو ةهرعاظا ةعلاثلا

 ناك اذبلف ( اليلحلا مسقلا كققحو ) لاق امنا ( كتايحو ) لب

 "هاو ) ىلاعت هلوق اذه نمو « ىرت اك ةفلابملا ىف اجد مسقلا

 ةغلابملا لعجو « قابطلا حمدأف ( رخ لاو 0

 0 م حامدرالا نيل 1: ةيزل ا

 « هيف مدل وهف ًارهاظ ىتاعملا نم ناكاف رخ آلا ىف اجردنم

 فناسل ىف رؤددلا ريثكاذهو , حّسْلملا وهف ايفاخ ناك امو

 قيقد رظنب رهظي امنإو « اريثك هنولمعتسي مهنِإف ءاحصفلا
 ٍلعا هللاو « فيطل نطفو يخ جارختساو

 ( قيلعتلا ف. نو ريشعلاوب نسال فلعلا )

 ع سوفا ةماعلا مهلوق نم ليعفت وهو

 ىلع لوقم نايبلا. ءاملع ناسل يف وهو .ءامهريث' امهتددش اذا
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 0 2 ا ا

 متقملا "ىلا ةننإ: ن2 عدو

 لالتخا | نم: هيلع امو نامزلا "ىوكش ةجامدإ لمأتف

 5 علا ناديح اناني هزيظأا اهف لاوح لا

 0 تازيبف نع ةسسفن نآص ثيح فطلتو « ةداجإلا "لك هيف

 لاق نم لوقكو « اهب حب رصتلاب

 هلأصو ف ةاهج نم ىل دب الو

 دنع رلملا 'عدوأ لم ىل َنُه

 ( هلاصو ىف ةلهج نم ) لاق ثيح لزغتلا ىف رجلا مدأف
 نامزلا ىوكش ”حمدأو « هب وبحل ًارجاه هنوك ىلع ةلالد اذه ىفو

 عدو اذا 18 3 2 مهفتسا ا ا

 0 2 ةشاكلا 1 ةسقل نع ا 3 نيا هذتع

 ودبي ام رهاظ ىف ةدم ىناعملا هذه لكف « لاح ىف هقراشال

 لمتشي ىرت 6 ةلخادتم ناعم هذبف « تييبلا ىف لزغلا نم

 1 هحولا اذه اهماع

 نم نيعون ىف ًادراو جامرالا نوكي نأ ىناثلا هجولا
 ام فلاخمو « رخاالا تح امهدحأ جردنيف عيدبلا عاونا



 يور ريغ نم لوقعملا ىف مأق نب نمو

 نايع لك كاردإ نم تن
 د

 00 كو تقلخ مَ

 ناون' نمل لقمي مل َلئأقع
 لئان ءاطعإو ماوفأ ليبقتل

 نآئعا سيحو ئدنم بيلقتو

 ىف ماظعإالا ةهج ىلع مّسقلا ىف ”دراو هلك اش امو اذبف

 ( جكمدرالا ىف نورشعلاو دارلا فنصلا )

 و لاخدإ نع ةرأبع نايبلا ءاماخ حاطصم ف وهو : ضعلا

 ىحآلا جيم اغا نظف“ رخآ عون ىف عيدبلا نم

 ةئنهنلا هرهاظنوكي نا امهم لوالا هجولا «نيهجو ىلعوه م“

. 

 اكيبومت ىف اننا ل 'سدملا

 امركنو 3 نميف انّمعساو
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 ند كيد امل يب

 ذ جرخملا ريغ نبع لع تفلح '

 عفرو امل ماظعرالا ةهج ىلع اهنيمب نم هاكح ام ىلا رظناف

 هلاق ام هلاثمو لزمالا ةهج ىلع نوكي ام اهعلارو « اهنمردقلا

 ءارعشلا ضعل

 هنيطي داؤفلا» ىو ََح

 0 5 ىج ن م َقاذ الف

 ري ا نكي لن ف

 ذأ ا ىبيع كر الف

 دل لع ةلالد هيف( ىعمسكى دنع نكي ل نإف) هلوقف

 لقا < باعرالاو لردتلا هه لعل نمضتموهو
 ف لف يف اقداص نك أ نإو « ى معس ةلزنع ىدنع هنإ

 001 ع ادراو نوكل 5 ايما ع مصأو « ى علا

 0 ا كلر رين, كرد وهز
 هدد ل ع

1 
 هللاوذ

 ا
 0 ةلورلل

 جرشحلا ءام درب فيزنلابرش اهنورقب ًاذخا اهاف تمئاف



  اوهه ل

 هّللاو حامر طلا هل لاقف « ٠ نخل 0و 00 6 ةنزكلا

 ةيواعت تكاتف يل طقتتاب كيو هل رعأل ىنإ

 ءانثلاو حدملا أهمن انو 0 يلا ثرأ املا نب كلام ل د اع 5 5

 رعاشلا لوقك
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 ا حاجنلاب 0 ليجو

 هدعأ كاريم ةمأف نك

 كلت لورا كبف تنك

 حودمملا نع ءانقلاو حدملا ةهح لع انهه درو اعإ اذهف

 مهن كارمسل ) ىلاعت هلوقكردقلا ميظعت اهللاثو « هلهأ وه اع

 ايظمت لوسرلا ةايح ىلاعت هللا مسقأ ( نوبمعي مهتركس ىف

 هنمو « ا نع ةنابإو 7 0 ذاع هلال 5 4 هردقل

 ةعيبر ىلا نب رمع لوق

 ىدلاو 0 شردعو تلاق

 ري مما ىلا نبنال

 0-5 اهلوق ةفيخ ف 9



 د4 ا

 نو امم كلذ ريغ وأ وهز 1 2 1 « مظعت وأ حدمو

 وه ام كلذ نم ركذنلو « هل 'نيسحنو مالكلا ىف ةقاشَر هيف

 00 كا اشو ( ةيغ ”روماوهو رثكألا

 صل هن 0 ءامسلا بروف ) ىلاعت هلوقكف 0

 ا ا أ

 ا اح ا نق تالا امأو ءمسقا نم 5

 ىلعلا نع تفرَحْناَو ىرهَو تق

 ل ظل 0 ع -

 سوبع هجوب فايس د
5-2 

 8-5 مس

 ٍسوفن و نم ب لخآ

 دوحلا نم راختفا هيف أم ديعولا لع مسقلا اذه نمضف

 00 ناك لحرا اذهؤ « ةلاسيلاو ةعاجشلاو ددوسلاو قرشلاو

 كوشلا ميظع نك دقلو 4 ةههحو هللا علا لع نينمؤملا 0 0

 «ثراحلا نب كلام وهو«نينمؤملا ريمأرمأو هلل 7 فلاخ نم ىلع

 ' نكرم راّجفلا ىلع ّدشأ ناك هنإ : نينمؤملا ٌريمأ هيف لاق دقلو

 ةيواعم هل لاق « ةبواعم ىلع حام الل

 0 اةادعلا 5 تلاظ ىبَأ نا 30 فدع 5 نإ

 »أ



 ل

 عمسأف تلق ىل لف لاع 0 تلق الك لاق

 مَنمَت تلق ىتفص لاق ىطْمِي تلق ةفص لاق

 ىرتحبلا هلاقام هديج نمو

 ىتح حارلا وص هيقسأ تب
 فَكَتِب الئام ساكلا ّمّضَو

 ىسفن كيدقت زيزعلا دبع تلق

 اهذخ "ثلث اتا لاف اك

 ىعأ نطل هلل
 ميجرتو « ةرواحلا ىف رثؤي ام دّيج نم هلكاش امو اذهف

 فاطعتسالاو ةفطالملا ةهج ىلع باطحلا

 ( ماستقالا ىف نورشعلاو ثلاثلا فنصلا )

 مساقو ةعماقم مداقو اماستقا مستقا مهلوق نم لاعتفا وهو

 نمل امكل ىنإ امُبَمساقو ) ىلاعت هلوق هنمو « فلح اذا مآسي

 حلطصم ىفوهو ( مهنآمن أ دهج هللاب اوُئَسْقَأو ) ( نيحصاتلا

 وأ رم هيف أع مى لع طخ نأ نع ةراع قا

 (زارطلا) - ؟. - معج



 طلا تأل « مجرلا تاذ ءامّسال لابو « هيف دّدرتب ل

 نع ةرابع نايبلا ءاماع حاطصم وهو اهنم هلوزت ىف 00

 سو ةئدب ا نا لوقلا أ ماكتلا 3 1

 00 هغالملا ىف لوف ظفل رّصخأو 0 رجؤأ هريغ

 26 لزانملا

 ءازسعلا

 انزاد 0 تلاق

 0 م بابلا تب 11

 35 داع ثلا نإ تلاق

 د كسار
 0 نم هنلا نيبلأ كلا

 كك
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 هلاق ام اناعنال و درو ام د نمو , عقاوملا ب

 ص ا . 6-0 2 ىنِإف لف

 رفع انل و2 تلق

 ادا لا مح ا اذإ تا

 0 الو هأن ا 8

 هرعش ىف ساو ماى تا يلا

 ا ا ل

 ْحَرْوَأَ 0 ان ا
 عّرجت قملاب امكيف



 نادل ا

 اهو يريم اي نأ للقلا نأ

 ريرغ ريدسلاب يع لف نإو ظ

 0 هكر أو 0 و قبلا 4

 رو راما ادت نا دال
 ةفليتيلا ةلحااذيا امنع ةيانكلل ووك نأ هياكل

 أموق وحب فنعسالا نك سابع لوف 1

 ىلف هكبطو رجه ككلأصو

 ترحب را دنع 00

 نيف كنا ذم مادق 6 ا هده نم دحاو لكف

 ءاضالا ندع طورت نالت نس هضم انضر

 اننمرعاق م دئاف نيتك انءاوو سلو تي رسعلا ارش نال

 شافو اها ردح لقا ن7

 (تورشملاو نال فنيل

 ( مرواخإ ف عيجتلا)

 « هنتددر اذا وعلا ع كلوق نم ليعشت عيجرتلاو

 ١) ا ( 1 قوه 2 ءاعستر عجرالا لل

 . اميجج ةرذعلاو ٠ ثور لا 7 . ل ةرابع 0
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 ةرئاط ىرذكلا عم هنم بلا

 لجحلا مم هن ةرئاط مورلاو

 ا الل وطب دقو ه قرح ني ضانلا ءاززنا تح

 00 ا وكلا نور ركملل ء نا ئاطس للاب

 ا مم هّمضف , تازافملاو رافقلاو ىراحصلا

 ننال ءاةورل لا ناكل تين عضاوملا هذه نونكسي ام
 0001 لا دالا طرطقوواءاودلا لا يوان اهررتك ١

 لكمض اهمازتلاو ةبسانملا هذه لجأالف «ة 0

 هيف (ةرئاط) هلوقو «ةبسانم ضعن هيسانيو هب قيلي ام ىلا دحاو
 ”اديإلا مة نيطلاك ايناادلر نأ امدح ا ؛نامدأو

 اديدسمألا ددرب نأ أمهمن انو ؛ 55 نم افوخو هنم اقَرَق اهمرحج

 هل ًاذخأ «هنم ارارف عامص الا لك ىفو 2 ل

 0 وادعوا كاتو اي اكفد اكان رائتلا تاع قم
 اماما فذ اممو فك رثلا مج ةلاتو . جدلا هناك

 اهلك هدئاصق مظعأ

 ناتلاح هلو فالتخالا عم فالتثالا عئارلا هجولا

 « ةفلتخلا نع لزعع ةقليؤملا| نوكلت 5 كوالا ةلاملا

 ءارعشلا نم لاق نم لاو هلاثمو «ر> الا نع حمم اهدح أو
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 ..:رفاهلاق ام .ةلودلا "فيش نسحتساف ؛ ةفصلا هذه لع ناك

 « هتيطع ىف دازو هدئاصق ىف هيزاغم ىه ىتلا ىناعملا ةظحالم

 كلنأو رت الواابلف عوج الآ كل نإ ) :ىلاعت ةلوت اذهل نمو

 ءىمظت الو اههذ عوجتال كن إف لقب ملو( حضن الو اهيف ًامظن ال

 ىلا ةمءالم عازب ل هناف « ىحضن الو اهنق ىرعت ال كلو

 دازآ إو « اهم لدلظتسالا هيما دارا عبشلل

 ناسنولل ال ؛ ىرعلاب عوجلا نرقف « كلذ نم م

 هلام دارا ءاميسن ولعل الا معو ةقشلا دار
 ءناتتمالاب هن 2 نم كلذ ىف أمل اميس نرقف + ىرلل لالاطتس

 نطاب ىف 0 هنم قحلب عوملا نأ وهو ٌرخآ ”هجوو «٠ هلاكإو

 رهاظيف لأ هتف قحلب ىرملاو.,مئاشحا هنع سوط راسا |

 هال نانج ادع نإ اني مج اذبلف ناسنالا دسج

 ديك قرح هنإف اللا لاج اذكعو ءنطابلاب قلعتي خب الار

 رهاظلا م 77 ايضلاو .نابلا هداؤف دقي ا

 لصحتل قلعت هب هلام ىلا امهنم دحاو لكمض اذه لجألف
 ىتتملا هد ا اماابهل الاس هر اجساد عل ل ا

 تاتفلسلااق



 5 ل

 ةعزه ملك لاطب ألا كب رك

 مب كرتثو ”حاضو كاجو و
 فقاول كش توملا ىف امو تفقو

 انوع قدرا نك اشتاك

 نم دحاو لكل ”متالم نيتببلا نم دحاو لك زم ناف

 : وااو انك كلاب هعب كي نأل ماصو ام مردص

 قدارلاا دفح اكن لال ل لا

 بطعلا عضو» ىف ةمالسال ليث كاع ول ( مثان وهو

 توما هبحاص ىلع مطقب عضوم ىف ءاقبلاو فوقولل رار هب

 انسأو . لاطب الا ةع 0 ةناقل (ررقم هلءج نم 0

 هلوقل ةمتث ”(مساب كرغتو حاضو كمجوو) هل و 0 ن الف انا

 0 ل سر سلا لاه الا كبرعو
 ةعزملا لاح ىف ناسنإالا نال ( فقاول كلش توملا ىف امو

 7 د1 حل امدحولا ننولمو رشنلا قيس نق هقحاب

 نم ماظتنا نسحو ةمءالم هيف نوكي اب امهم دحاو لك

 اال فيتامأ )ا سأ كس وي قاغلا قءةقابلا غل

 ع تاعج اله لاق « نيتيبلا نذه هياع مق ةديصقلا هذه

 ال ممل! ةفقلباا نما وال 55 ا هناجاف رخ الل ركع انهدجأ



 اا

 يشر نا كلاقاخ هش وم بحل ا ةقالللا سا ارا

 هرعش نم

 فقدنا 06 هأنور ف قاع حصأ

 ايحلا نع لويسلا [موْرت ؛ثيرداحا
 مي ريماآلا دوح نع نجلا نع

 "ا 4 ربخخاو ةءاورلا لاو « ةوقلاو ةحصلا نيب مءالف

 رابخالا براقت « ثيداحأ هلوق مث ء اهظافلأ ىف ةيراقتم اهلك

 « هنم لويسلا نال « ايَحلاب هبقع مث « لويسلا هلوقن اهفدرأ م

 هلوش كلذ دعلا ملت 3 )م نفل نم برش 2 ءرحبلا نع

 لح الف 34 هنراقتم اهلك رومالا دديف )ميم ريمآلا دود نع )

 فيتؤم اهم مالكلا راصف « ظافلالا فيلأتىف اهنيب مءال اذه

 ىدكسلا رك حسنا

 قيلكت ريزا نهرا فلا عم ىنعملا فالتئا ثلاثلا هجولا

 هعالب ام اممم دحاو لكب نرقيف ن رما كلن مالكلا

 هلأق 7 هلاثمو ةفاخ را هب ز» هب هبأزتق ال ناك نم

 تايقشلا قنا



 ل و5 ب

 ا هتقاشرو هلندسحو ظفللا ةقر نم وتقل مثال ع ىناثلا عيننلا

 لاعتسالا ةرثكو روبظلاو نايبلا نم اهف

 4 رن اورهو طكلا عم ظفللا فالتثا ىتاثلا هجولا

 ًادحاو اتت كنكسلو ةريثك ظافلأب هتيدأت صن ىتاعملا نم

 لوق هلاثمو )َ هتعالمو هدعل ف 50 نم هيف لصح أمل أهم

 لازح اب لب الا فصو ىف ىرتحبلا
 راتوالالب ةيرْيَم موس لا ل تافطعملا 0

 لصحم ىنمملا اذه نأ عم ىسقلاب اهفصو راتخا انإ هناف

 0 الج عو تاتطتالاو ةلخالاوب نحال بنا هاش

 راد  لضحف 0 0 ذ دار[ ا ئسقلا راتخا

 اا دلو 4 نر( انف هيك د ل ايإ ةعالم ىبسقلا

 ةاعارمو مظنلا هدوحو فللأتلا نسح نم هيلع لمتشا ال هيف

 ىنتملا لاق اكو هركذ امف ةبسانلا

 ردح اللا وم ماع
 عه 0 1 1 ما

 لبو هزدص ىف لبتلا ناك ةادغ

 000 22 ةالكلاب هقصو املذ ء ناصح © خاسلاف

 لبنلا هبشي ناك امل لبولا ركذب هبقعو « لبَنلا ركذو « جوملا
 جوملاو لبولا نيب لصاو 3 6 هك ةعرسو هعقو ةدشا و ٍ



 بول

 اظتناو لكش نسحأ ىلع افل أنو « عقوم نسحا ةغالبلا نم
 نارقلا ءاجو « عيدبلا لع ىف ميظع باب اذهو « ماظن 0

 [ را دعو ىنعلا 0 ليبيانا اجا لع مركلا

 ظافل دانت َ « ةعقاو عاشإ وأ ؛باذع لازنإ وأ أد هارت

 هيف أ و ةياشد د نيعملا: تاك اذا: ةلزإلا ةياوغلل

 لدن ةنافر ايلاغود لامن هلوتلك انهو ةبذعلا ةمقرلا طا

 ا وكت اع رح نوكتأ ىتح فاسو 2

 هيلع بومتعي لع فيخو هل او ل ناك اماف

 ةماعلا ظافل لا دال نرشلا عاذم هنزح ماود نم مالسلا

 لاقي كالحلا ىلع هاقش الا وهو « ضّرحلاو) ( ؤتفت )هلو تك

 نيمو اق-اكو + كدا نما د انآ كلارا 001

 لجرع سرعم ىف نما

 5 / ضؤحلا م 00

 ل
 ساو ملا اما :مناالأ

 ةددصقلا ىلا نك امل هير ةظافلا لو لا

 ىلا هفرع اهلا هلاح الوحم قوم ضل

 (زارطلا).. تاوو ا ع ماس



 ا

 ءاعيمج رانلاو بهنلل نوكي امو « لتقلل نوكي امو « ىبسلل اهم
 ناسح هلاق ام هلاثمو « ايناث عمجم م الأ مق نأ ةيناثلا ةلاحلا

 ايه ودع ارض اوب راح اذإ ”موق

 انف بءايغأف مقتل ااا 1

 ظ ةثدحم ريغ مهنم كلت ةيجس

 عدبلا ف عاف قالا نإ

 6 هر دام ىلا ميسقتلا لوألا انبلاف خد

 «ليصفت ىلا ةراشإ ريغ نم ىناثلا تيبلا يف اهعجج مث , ملاصخ

 هلحج نكمع ال ةحاصفلا ىف ”عقوم هلا هلك ا انو ان

 هاراكت إب مسي الو

 ( فال ل ىكالا تسلا )

 "ا طم ىلا ؟ابضعما زرملا أ موق نم نلاغتفا رهو

 د انا نع اولا 10 0

 كلا ىعلاب ةقئال ظافلالا نوكت ناوهو (ىعلا عم ظفالا

 «ال رح هل 'عوضوملا ظفللا ناك امه ىنعملا ناكاذإف « هل ةبسانمو

 لك ىف هقباطيف راك طفلا دا باكا (قنقوا وعملا ناك اذإو

 ةمئالملا هذه امعالتو جرخخَملا اذه ىلع اَجَرَخ اذا امهو « هلاوحأ
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 نسا ىف رانلاب هجولا هبشف « امهنيب قرف كلذ دعب هنإ م

 قارتحالاو ةرارأا ىف اهب ىلقلا هاشو « ءوضلاو ةرانالاو

 ظ ل
 يع نلسلا تاما لي ا ل ا

 , كلاب ةيبشتلا ىف قلكاو غدُتملا ني عج دقت
 قلخلاو هداوس ىف كسملا هبشي غدصلاف امهنيب قرف هنإ مث

 سا امن اثو م متستو هبيط ىف تايم د0

 ءاهمسقت مث , دحاو و مكح تحب ة ةحردنم ارومأ عمجت نأ وهو

 مقروأ ؛ كلذ دع مسقب مث عمجي نأ اّمِ هلا لطما يل

 «هدعل ةمسقلا م عمجا ىلوالا هلاثل 2” ناكاغ نانابهف « مج مث

 ىنتملا هلاقأم هلاثمو

 رم يصل راس

 بنار ا اك مص و

 اردت

 اير زادوا رت ناكل 1

 ودعلا ضرأ عج تلا لولا ودام القاع الا ل
 ةراشإ ريغ نه لامجإالا ةهج ىلع هل ةصلاخ اهنوك نم اهيف امو

 نوكأ امم :ىناثلا تدلا ىف املاح مس هنا مئءاهلاح ليصفت ىلا هيف
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 (:ذارفملا عما ىتاثلا برضلا )

 ؛ دحاو ؟ح ىف نيفلتعأ دعاصف نيئيش نيب ”عمجت نأ وهو
 00 11 ءاملا ةيزينوجبلاو لاما ) ىلاثت هلوقك اذه
 5 نك ا اك ةراورقك نذلا نإ م ىلاعت

 را يك يس موجرا

 يفور اقر |تاقلا نإ

 ا ا

 هلوقو

 مالظ ىف مالطا ىف مالطا ١" لايللاو كدي كاوحاو
 1 ا 0 3 باب نم ىرت ام لكف

 دحاو كج

 (ث ةرلاغلا برضلا)

 "دا اع يوعز ادرفمال دلو هريغ ع نك 3

 3 دحاو  ءىشل *ىث هبشل نأوهو 00 2 اعمجا | الا

 ' ارعشلا ضعل لّوَق 000 « هيشلا هحو ىف 0 قرف

000 
 «هيلقو قوشعملا هجبو نيب عمج ثيح انبه هلعفام ىلا رظناف



 ا

 قاريخا بدسم . عمشلا فاق

 ( نورشعلا فنصلا )

 (منصتلاو عللاو قيزفتلا ف )

 ىف تعقو اذإو «ةغالبلا ضراوع نم ةئالثلا رومالا هذه

 ةحاصفلا ءاطعإو فيلأتلا نسمح ىف اهظع ًاًمابم غلب مالكلا

 ةنالث بورض هلصاحو ؛ |هتح

 ( درقلا ىرفللا لوالا رييرخلا ١

 اددع ا اذا مث ردلا تقرذ كلوق نم ليعفت وهو

 نيعوت لا بعت نا ةعالللا ءاداغ تراسل وه 0 |

 مذلا وأ حدملا ىف انيابن امهني عقوتف دحاو سنج تحن ناجردنب

 ءارعشلا ضعل 'لوق هلاثمو ءامهريغوا

 ءآخس 0 ريمالا لاوتك عبد مو ماهلا لاون ام

 ءام ةرطق ماهلا لاونو نْيَع ُهَرْدَب ريمالا لاونف

 امي نار دج ابكت يب نادت الاول
 وراغلا فك 5 154 ناكر اخ مث «ءاطعلاو لاونلا ما تحن

 ىرت ام امهنيب قّرفف « ون دلاو



 ب غم

 "اكمل ىف كرس ليلغلا "نوكأ ال نأ“ ىتاعلا هبل

 لوقك اذهو « ىنعملاو مظنلاو قايسلا ةهج نم ذخؤي. امنا

 ءارعشلا ضعل

 هنءاسإ اهل دع فماذا

 ىاردلا لم ناسنإ كراذح ركن

 ع ديلولا ارم نع يل هنلظأو هلاق امف عدب أ دقتف

 را نأ داراوب ةمظتاام قئافتو اه صتخا ىلا :ةتئاقر نم

 نسح ىف ةلعلا نكل « حيبقلا نم هلعش امل ةلاحم ال ”مومذم

 0 عنتماف « هتباشو نم هتبوبحم ىلع فاخن هنأوه « هنءاسإ

 1 نع هنيع ناسنإ ملف لشفلاو تفوخلاا 0 م هلع

 هحو الف 0 ماروعذم افئاخ نكات هعومدب قرغل

 ءارعشلا نم لاق نم لوقكو اذه الا ةءاشولا ىسح ليلعتل

 تنجو نحص ىف ناَرْعلا تَراَع نإف
 ىنم ”لباَو لزج ةنم ورعالف

 هلوقك ىجعتلاوهو هانعع وه أم هب قلو

 ءانوطنا ةعيدوسا اعثيكا

 قا. الب خول ردي و



 ل ١خو اد

 كلذ ىف .هئيمحب م ٠ ليلغتلا نع ادرج هتابثإ "نم سفنلا ىف

 نيهجو ىلع

 لوقك م اللاب اّمإ « احرص ليلعتلا ا نأ لوألا هجولا

 ادجسم ضرالا ىل تاعج )مالسلا هيلع هلوق لاعب قيشَر نإ

 الذ ىتغم ىف لاقف؛( اروبلظو
 ايس خل 1 ول لا

 ل 5

 نال ةفطا كيرلا

 ابيع ناب[ لكل تروح
 ا جارختسالا ىف نسحأ دفلو

 لوقكو ادجسمو ًاروبط اهنوك ىف ةلع كلذ ناك لاق ام لجألف
 ساَون ىبَأ

 ل مفاصل لو

 معيتلل ةلع ىرْذَأ تنكح ال

 برتلاب مميتلا زاوج ىلع ثعابلا هجولا نأ حرص دقف

 كلذ قلل ايدكس ا هلا و نعمت

 5 ازئاج ناك



 3 اا

 ىلع لاد هرخآو « ةعاجشلاب حدملا ىلع لاد تببلا ”لوأف
 ىلعلا راحي مث « رثنلا نم موضعل لوق اذه نمو « ةحردلا ولع

 ل هللا لابع اذا

 ارخاز ٌرحبلا هنا الإ ٌردبلا وه

 ”ريولا هتك ”ءاغرضلا “هنأ الخ
 احلل كلوق ءاوتسالا ةهح لع مذلاو حدملا لمتحم امثو

 1 اروعلا تن روكت نا لوتحتف ( ءاوس كينيعاةكسل )
 كلذ سكع لمتحو « ةبؤرلا يف ةحيحصلا

 6 تالا عساتلا فنصلا )

 - هامش ا مساع لاع مفرق نم لعق لاطتلاو
 ارا سو: انسو هلع هل تامح | ذارا ده تالعو « هريدي

 0 يعط دافور ناشإالا لاجرتتت ىف بيس < 0 هلع
 نم كح ىلا دصقت ا حلطص» ىف

 ةبارغلا نم هن صتخا ام لجا نم ادعبتسم هارتف « ماكح الا

 فارطتسالا ةهج ىلع ىناتف « كلذ ريغوا باحترالاو فطللاو

 مهو حا داع انك اص المعلا ةيساتم حن

 7 اب لا لا لا نمر رشا ةناجن هيرو



 بن ا ب

 مولع و هموق حدع ءا رعشلا ضع هلاق اماذه نم 1

 املا ردغ انمق بيع الو

 بناج لك نم سانلاو انب رص
 .ملاظ ريغ انَحاورأ ىدتلا نأ

 ِتنِضاَغ ريغ انلاو 0 ايْكأو

 "مهلك سانلل ناك ول ”بأ انو

 حدملا هبشُي امب مذلا دكار ف عصرا كار اوقتر

 مييف ريخ 1 مهيف أم ريخ

 باتغملا ىو ع مها

 هنوعتع ا الكا باع ن 1000 3 مهن

 كلذ نع
 ىفتس ءىث حدمب نأوهو 4 هحوتلا نم ناقل لايهتسسالا

 ىنتملا لوقك اذهورخآ ءىشب ”حدملا

 لا كالا
 دلاخ كلل ا اج دلل تشتنل اس هلو



 ل مس

 ( هيجوتلا ىفرشع نماثلا فنصلا )

 1 تامج اذا 4 درلا اذه توجو كلوق نم ليعتت زهو

 ىفامأو « ةغللا فاذه « هيف بغارإاو هاجأل نسل اهو

 م « ناهجو هل مالكلا نوكي نأ وبف نايبلا ءاماع حاطصم

 .يلاعت هللا ةنوععب امهرك دن نيلاعتسا ىلع ةغالبلا ىف دري هنإ

 0 اهم 0 4 حدملا 4 0 للا لاعتسالا

 موتف ءاتشنس لان هبقعل 3 ا حودمملا ن 2 نأ

 هيفو هل مذي نأ هنأش نم امم ىتأتف هن مدي ام كسل كنأ

 ةغانلا لوق هلاثمو حودمملا حدم ىف ةغلابملا

 مهفويسا 0 'مههف بيع الو

 يناتكشلا عاَرق نم 0 نم

 ىورلا نبا هلاقام كلذ نمو

 و ل

 هل 21 أ الا 0

 0 ا كلذكا

 0 0 د ”بيطت

 هدعب )١(
 رطكو حار تناب ةراونم ةضور سافنا بيط ببحر يغو



 ل عمو د

 فيصاو 10 راه نم 0 عار :

 نمل ةييكلا هرم تاسالا هذه هلو ام ىل 7 ١ ظ ْخ : هام لل ا

 قئاللا عيرفتلاو

 رهرد هفضل كره يدولج ىو وكم لف نانا هجولا 'ء
 اهاتنم ف ام مب أوه ام اهيا برق. ةفصل ملكتملا ىتأي ن 0 5 1 9 5 أ

 ءارعشلا ضعب لاق اك اذهو « اهريغ اهماع عرفيل اهركذيف

 ”ةياعؤلبلل ماكل يكالحأ

 باكلا نم ىفشت م 1
 8 تاللاهملا ماقسل مهمالحأ ١ ءامخل مه همهصو نع مرا 7 1

 لفل نبالاق 6و 4 ةبلكلا بالكلا ءامد نم ممامد ءاهرس

 هبط ن نم ا هادعوو هظحا نم عدخأ همالك

 فصو هيلع عرف دإ 6 همالك مدح فصل وه 7

 ايلا هوقو 6 هدعو بذ

 هدخ نم اهول ة م نأكو

 2 ني : بط نأ

 / أ 1
 ل 0 _. : م 30

 هرعل نم هيل سدعت مرج ن



 برتلا 200 0 1

 َرظانلا قورب ام اذه ىف هللاب ر راما نينمؤملا 0

 ىايلا نارمت نبا تنب ةعتم هنأ ارءا نع انكم ل

 اعنو رن 0 ”نداج 0

 فصاو علا ( 5 كنع نع ًاراذح حاغأ

 ع

 ةّوقح فر || قطن نأب ( نصغ أمو

 فحالملاو ” الملا ضيب نم 1

 رمح ملظلا تا ل
0 

 5 درسا ةقر نعد ا أمو
1 5 

 ةماخر ىف ا ها

 --ٍ ِ ِء
 فال 00 عا 3 اك

 ل كي
2< ٍ - 2 0 

 فراطملا رن تالاملا نمد
 3 -- ع من

 نبا

 كاتم 7 4 8

 اننبسا ككل هادابم 0

 هّسفن ٌَريص صارتلا | ةّرد امو
 تفلاتملل 1 امين 0
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 هد رب, أمل ةهادشمو ”الصأ 00 ةدعاقب كنايتإ نع 1 رابعوبف

 دععل 0 جدلا ليصفتب كلذ دعل ا 3 مذلاوأ حدملا ف

 « ةمّدقملا ةهج ىلع هب ىتْوِ لوألا مالكلاف ءالوأ هل كلامجإ

 لبق نف ةتلصأ ال عيرفتلاو ميمتتلاو لاكرالا ةهج م ال

 مالكلا ردلسل نأ اهيتم لوألا هعتولا نيج لا نوكي مث

 الا د يع اال ) وهو ىننلا فرح لوألا
 ىثعألا لوك د ليضفتلا هرقل كلدادم أ مث « هدعل

 ةبشعم نزحلا ضاير ل ا أم

 طم لس املع ةاكاذا

 1 را كحاب

 1 تل يمل 26

 ةحئار بيط. اهنم بْيطاب هوب

 مالا 5 ذايب

 وه هرخآ ىف ( لمفأبو ) مالكلا لوأ ىف ( ا ) هيج

 ماع 3 ليف عيرفتلا لاك

 هب فوطت ار رولا 5 عِلَر أم

 5206 أبعلر نم 00 نالغ



 كك ا

 انئابخ لوح :شحولا نويع, ناك
 ع 0 5 و هَ

 ب ذأ . . ١
 ينيب 6 كذلا عزملا انل> راو

 انئايخ لوح نشش>ولا تاويع هلوقب ضرغلا لصح دقف

 || م ف 2 افلطف هكا صوهنم 525 6 عزجلا نا

 00000 ا هلو ندر امان يشمل ف "الاخ هنأ

 ءارعشلا صضعل هلاق ا كلذ نمف « 5 رهظو ةيديدتلا

 1 كا در عل

 1 : ءاخادب لصتني م ببل 58

 هلاك ال هيبشتلا ىف الغوم ناك ءناخدد لصتي مل ةلوقب هدبق اماف

 ناخد لصتإ 1 اوم 'لااالا لص كييعتلا نم 0 ئ

 ف ةفارطلا زاحو باحإالا ةفص لع ءاحو ةغلامملا 4ب ع

 ظ تاتا

 ) عيرفتلا ف ع علاسلا ةفتيملا

 ال طه و اذان ده تعرق كلوق م لطف توغو

 58 ناك نه ل اطوصا لع ةتباث 6 ال «ةرحشلا عورف هنمو

 ةغالبلا ءاماع حاطصم يف هموبفم اماو « هل "عرف وهف هريغ ىلع



 آد وسو

 اندزاام اد ردكالاب هسفن هيشام ىلا هنم اعد 2

 رعأ هلو ةئلالا ىف كد

 ) لاغيرالا قى لمكاسلا فتضلا (

 نصف: نشلا ةعرب ع هللا لص ف كلا

 ار هتءازق ىو. ةزظأ ىف . لغم نالف لاقي ءوشلا ىف ةلاخا

 ل نايت الا نع ةرامع قابلا ءاماع عاصم ف وهو أامهمف غلاب

 ٍديفم هلبق امل ثعنب ةدحاولا ةرقفلا ىفوأ هزجعو.تببلا مطقم

 ظ ءاسنكللا لوق هلاثمو هيف ةدايزلاو دك انا

 هي ةادشا  ماقم [لع نإ

 را هلك ف مل 4. 1

 كي م منال نسملا لاغيرالا نم«ران 5 3 اوقف

 نى اهانيإ ةداكل تداز لب . ًارؤبشم الام البج هي
 روهظلا ةدايز نم هيف ا ) ران ا ف ( اهوقب هنروشو كو لم

 ةعارف ناك اذا 4ب يكف رشاظ 22 0 فاشل

 ليج سارق تناك د1 كيلا انيكلف هال 0

 ديصلا 7 هسفن فصن سيقلا و رما هلاق ام كلذ نمو



 د2 ااه -

 ري ه 3 0 532 4 31 148

 أ 6 ل 6 ع

 كد الا نان حافصلاب ندقوبو

 0 اهعطق كعلا نم 7 عوردلا نعطق نيبعا دارا

 فرش امن اذبف ء اهعقو ةدش نم ةراحملا قاتلا

 أاذهو د 0 هلوبق 0 8 4 نرش ا 1

 24 كل تلو نيل
0 ّ 1 1 5 

 هلا كل 2 نإ هنع 0 اك

 دلعلاو ,نانفاسلاو ناعار ذلا دعت
 َ 00 ها ع 5

 « عايش الا هذهل هعطق دعل نضر الا ق/ ىيغي هنا ديرب

 ىنتملا هلاق أم كلذ 0

 وثم 1 0 ع 2-7 ََ

 ةفيدق َرذأع سار 1 نك

 ىسيع نع 9 50 9-9 َّق

 هش ولغل ءارعشلا صضعل هلاق أم كلذ ندو

 م ا : ةققسم  ءوااطلا
 أم ىبريخ نب ا تاو دق 5

 1 ال

 صر لإ هوحد 0 لح قلا اانا الوا هكيسفل هبشف

 ىزع 3 28



 - ماوه

 ( تلاثلا تورضلا)

 ( ولغلا وهو هعوقو ًاعنتم ناك ام (

 «ثوجحهو مهحدم ىف هنوامعتسي رغشلاف نوقلفملا 57

 هب رش ام هب نرتش نأ ايف لو لا هجولا « نيهحو لعوه مث

 هرج ةعرش هل اسرق, فيصل لاق نم لوقك اذهوءنامردا ل

 هلظ 4 ةعرس جرخ داكو
 أ

2-2 

 قيفر قارف ىف بغر 0

 ها فلل تاس ير لا

 نراع ال نأ ةميش دب كل قيفر هلع نأ الا ةقراقلا

 لبلبم لوق هنمو « هقيفرو ةميمح

 رجح نم مم خرا الولف

 روكذلب عرفت ضيبلا 'ليلص
 0 ءمايا 8 17 6 ريسم:ةغقولا. ناكمو رجح نب ناك

 نوت نان هس ل ؤلو ذي اهتز داك ) ىلاعت هلوق اذه نم
 كاضو.ى يلا 1 اهانه ىف ليغام قدانفف(

 لاق اهنطق ةدغ نم للا

 (زارطلا) ِِِب 0 0



 - 2 ل

 نب لع ندباعلا نيز هب مدع قدزرفلا هلاقام كلذ نمو

 مالسلا هيلع نيسحلا

 هيَحاَر نآقرع هكيشي
 لس ءاجام اذا ميطحلا 10

 لاج هتسكأ ادق ؛الولو ولو« داك ىنعأ تاكا هدف

 1 ا رع نا نأ ىاتلا هولا الكوت ةقر هقازو
 زتعملا نبا لوقك اريثك درب اذهو

 ذات ويعاد لرب اكل

 مآيق فوفصلاو مجاخجا َرَمَع
 هلاق ام كلذ نمو « ةلاملا هذه ىلع هتماق ن0 هفصوف

 لاثلا تعصو ىف نقلا ردا

 العلو تاع 0

 لاع رض اهراد ىدَأ بْرْثَي

 لثم 0 كا ةداملاف ةهج نم عنتما نإو هنإف

 هقأ لإ نه ع عنتعال : ا 0 ةفاسملا ده

 عنتع ناك اف ظ ابكاردإ اكلم هريغو لج نم لئاح لك نع

 هانررق 5 قارغ الا وهف القع ان ا ا



000 

 قارغا ريغ نم ةغلابملا ىلع ةلاد اهلك ةلثمألا 50

 هلا "م 6 ةئلابملا ىف دوه ا وهو ءولع

 * ىناثلا برضلا +
 قارغالا وهو هدا 2 هعوقو عنش# ه1 عوقولا نك ناكام

 امببحعاوهو امهنم لواالا ةجولا نيهجو ىلع وه مث

 نرتش أم 0 وهو « هيلا ءاغص,الا ةحصو لوقعلا 8 انيلخ د

 تنرتقا ليف ) 17 اكا) زهو ةيدمتلا فرحو « الولو 3 ولو 4 داك هب

 لرد اذه هناخعأ ر د ا دادزا ددمالا هده 2 هب

 ْش سيقلا ءىرعا

 "لزم تول فزرطلا تارا

 ا ع لا
 ل 6 0 اع انسخ ةموعلو انكر 6 أبفصو دا

 ءابعامس عماسلا نكع ثيح اهنلسجو وغلا تيارت ادق ( وأ | 00 د 1 0

 ”لجر ىنا الوحن ىم دس 0

 ىنرت :] َكابِإ ىتبطاخ الو



 كك

 اموث نع (يراعو ةغالبلا جابيد نع ًايلاخ هتبأرل « نينمؤمللو
 ريهر لوقكو

 ار ا ا
 7 ا 1 ١

 1 9 1م ل ا را م دل ل ا

 نوكل امن إ ناسنرالا ةقيقح لعج ىتح هلاق اهف غلاب دقلف

 لاقولو « تاناويللا راس نع هزدنم .ليصح امو «هيلقو هناسلب
 ا اس نع ناضل "زيك « مالكلا اذه ضوع

 دبر د نبا لوقكو « مناكمو اهل
 دحاوكح مهنم فل 'سانلاو

 ا 0 دك او ص
 0 0 ال نس سال دان سلا ىلإ رطل

 6 قلما نم دحاو ةلزنع موترك ع م مهمأو ءانغرالا ف نحاول

 ةغلابم كلذ 1 ؛مهعع ًايفاك هن 7 كيل ال كل ازع دحاولا نأ

 هى تافكسلا نع 53 ناكل شانلإ نم دححاولا هب ف

 011 ركل كاز قو بعسل ةماجملاو ةليطا ففاضلالل
 اراك ناو طح و د نو يشمل ذل ءانغ الا: قياوناكا نع



 ب ١ا”له ل

 ( ةيناثلا ةدئافلا )

 ( ةغلابملا عاونأ ركذ ىف )
 ماكتلا 0 مجرت ةغلابلا نأ مع

 ةءابلاع قوف رادقم لع ل نم قيس اهف ادأدتشا فضولل

 نوكي نادامإ سفن ق*رادقلا كلذ م4 رد

 زيعاوا .افثاو نوكيا نأ امإ جلا نكمم ريغ وأ انك

 هعوقو 1 دعبآسم رادقم لع تورطوا قرت را عقاو

 نكمم رادبتم لع فضولا َنّوك ىوعدو « ةئلابم تنل ا

 ع حلا نوك ىوغدو انارغإ ىّهسي « ةداع هعوقو عنتج

 نك ذب ةثالث بورثط هذيك ءاولغ تس ناك 0 ١
 لاما ةنرمع اهي الخا و

 اين لا

 «ةغلابملا وهو ”ميعص ةعوقو كسلا لقملا ف هللا

 هلوقو ( ةمحّرلا نم لذلا حانَج امل ضفخاو ) ىلاعت هلوق هلاثمو

 هلاح اذه اف ( فْوتخلاو عوجلا سابل للا اهقا ذأف ) ىلاعت

 كيلوا ماو ةلأفملا ذه ضوع لاق ولواء ةمل املا قا
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 ظ نيف ماد ا

 30 تثايغ ١ ا عبو

 وهام رادقمنم تببلا 0 اع فتكي مل هنإف

 001 لد هنح مايقلاو راما ىلا ناسحرالا نم هموقو هيلع

 لا كلا هلينوا) هلزش ةعفش ىج « هلأ فو هلل ف

 ا ا

 0001 را الا 15و فاطلالاو فاحت رالا نم هل
 0 ةداراو (انكثيح) 4 اوق ةيناثلا ةدايزلاو « ميظعتلاو
 "اج وأ لبس هاك 0 تا نمار

 , هانرك امف ل مم دا نا

 اكل هربصل هحدمو سرفلا ةفص ىف ماع نا لريكشر

 ىرألا ىلع
 هب هش فق شحآولا ّىأ "عرصأو

 كرا نيح هلث» هنع ل

 0 نئتسي مو هيلع ا 1 هحدم امان

 37 او هل اوس ةغلايم [ 3 :ه رظعأ ةيقع ك١ نم

 هنأ وأ ء هطاشن ةرثكو هيج موج ىف ( بكرأ نيح هلثم هنع

 ه١ هلل ردرنلا زارع ةراكا عم قرعي ال



 ظ د وس

 هللا ) ىلاعت هلوقك مذ وأ ديلزنإج هرعأ  ةراخإو دوصقلا

 حابصم اهيف اكتمل هرو لس ضراألاو تاوشلا

 ا رد يربك حاحا ةحاجز ىف حابصملا

 0 م رع الو يقاتل ةيوتز 2 0

 هذه ديدعت ىلا را 4 لولو ئذإ

 ةعلابملا تبدافإ هقك ءايطظعا فرح نيام

 هلا نوم تضفرو مودك تماضر خاو 2 [فو دلل

 تطرأ )زلات م رع هيف نجا لع دوصقلل تا

 كاع هقوف ن* و هقوف نم مجاوم ءاقعا يل رحب ىف

 ( اها 1ك | ْهَدَي حَرخأ اذإ إ ضن قوف 00

 تناصأ 5 ةماظلاو رونلا تعل ىف فاصو 000 لمأتف

 ةغلامملا راهظإو دوصقملا 00 ف لصففملا تل 6 م

 ىر ” مهيف

 ( ةثلاثلا قيرطلا )

 هب هلاك إو هيف ةغلابملا لوصح بجو | مَ 5
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 ) نوال قيرطلا )

 ىلع اّسِإ لصالا ىف هل مو ام ريغ ىف ظفالا لمعتسي نأ

 000006 لع لمعلا واع ةلاتكلا وأ « ةرامتساالا هيد

 هجو الا كانت ىلع اهبف لمعتسا امن هنإف «ةيزاجلا عاونألا ىف
 دس الا لجرلاب تررم انلوق نإف « اهانعم يف ةغلابملا لجا نم

 نا تا
 0000| اش دوك لاتلا نم هيفا ل[ كاد امو غلبم

 ا 0

 ل

 الب 1 هرم 06

 ( : ل

 نأب طوخ كلا 1 تل

 ا ل
 اهعيدب و ةراعتسالا قيقر نم كلذ ريغ ىلا

 ( ةيناقلا قي رظلا)

 لاح ماظعإإل ا ا

 ىعملا ف 0 دصق اا ندو نكي اا عفرو كقوصوملا



 مد لب يزف يد

 (نْذلا ) هلوقو نافملا هيف "نسح ألا ناكو «ةلقلا عضاوم نم
 نم اذه سيلو « حوضولاب ءىشلا حدم ىف لمعتست ا لاو
 هلا ل ناكو ء هعنماوم

 « هيلع سمشلا عولط دنع عماب ءىث لك نإف + ىحضلاب َن ل

 «غابصألا هت ل اوس ىف نتا هيف حصفالا ناك

 حصفالا ناكو هعضاوم نم سيل اذهو « ةلق عج انفاس هل

 ةرذعقلا نأ ال ( نرطقي ) هأوقو « فويسلاكة رثكلا عجركذ
 تفرعف؛ي نرطَش ضّوع (ن 86-252 ل ةريقح ةليلق

 راك ةثلابملا لامتسا نع. .ىدع م مالكلا نامت

 ةقرمم اتعاح انك دام مو نم لحتتت.« ردقلا كرا[
 امي اموفينم وأ |دوحم نوكي امو ءد امو تلال 0
 باوصلاب معا هللاو هانررق

 ( ةيناثلا ةدئافلا )

 ( ةغلابملا قرط ركذ ىف )

 ةبسكم مالكلا ىف ةلمعتسم تناك اذا ةغلابما نأ لع

 ةلمجو ءاهملا لصون قيررط نم اهمف دب الف « ةوالحو ًاقنور هل

 ثالث قرط كلذ ن 5 0

 (زارطلا) - ا



 بسسس ١1 دامس

 ةغلابملا نم ”عون هيف نوكيف « هيف ءاّرع ال نسحلا وهف رطل رفت

 ريهز هلاقام تيب ”نسحأو ؛ دح 0 الو جورخ ريغ نم
 ةيرعشلا همكح ملادب نموهو

 ةقيلخ نم ءئىرما دنع نكن اي

 0 سانلا ص ىقخت اهلاخ نإو

 ' هيكل امدصاو تاييالا ىحعأ نم هلاح اذه اق
 0000 هلا كذا 2 رتاقلا ىالعل ةقرم ىف ايلخدأو

 قدصلا نسح ىف تباث
 هَصرَْي عاملا كيل وعفلا اهو

 تع نإو اكن سلاجملا ىلع

 هاك قر لا ذذ

 ةدبم ةلستلا اذإ لاق تي

 ناّسح ىلع بيع اهتاءارمو ةنلابلاب لالخرالا لجأ نمو

 هلوق ىف
 مل ملا تامل ©

 امد ةدحن ( 0 اي [فاآنسأو

 اذه سيلو ؛ لق عج وهو « تانفجلا هلوق هيلع بيعف



 3 ل

 يول ملاوي دركي ىلع صال !مافيطو قنوت ةدوحمو ءأم

 هلضف قدصلا ناف « قالطإالا ةهج ىلع سيل نكلو « قوذ

 لع راج ةتلابلإ 2: امه نكس ل هيض دع ١
 ةيراج تناك امهمو « ةليمج ةنسح ىهف قدصلاب لادتعالا ةهج

 نيملكتملا هاذم هذبف «ةمومذم ىهف قارغالاو ولغلا ةهج ىلع

 ني ل حضتيل اهانطبضو اهان*,صح دق ةغلابملا

 كلعا هزن قيمت لع وع هيلعو أنادنع 0

 « هين اعمو هاش ىلا 0 2 ريرق ' نايبلا

 ةليضف ةغلابملا نإف « المخأ مهن. ملال ةكع اجا

 ارث لعا ابنا الوب اهراتنإوايضدىنكع ل

 تءانو«هلاوحلا ثك 15 ا( طحت نأ كاك '

 امام اطعأ دش اناع اح عة نا

 رسيصم ٌريغْف قالطإلا ىلع اهداحتسا نأ اأو «قالطإلا ىلع

 هيف مظعيف دملا نع جرم ام وتل اضيأأ قالطإلا ىلع

 ماو درع ىكجيس 6 ابومذع نوكيف ارق لا لا

 لع هنلافطم ابنصلا 0 اهم دخلا اوزّواجتو اهيف اوقرغأ

 ناك اف ءابطاسوأ رود لان يكل فلل لاح
 الو طارفإ ريغ نم ةفاقتيسالا لس لقاءا مالكا, نم



 د ا -

 شل ناسك رانش" قسءاط 5 كلذ نع اذغال ةثلابلأو
 اهلمعتسي داك ال ةغلاملا نأ 0 1 لعلاو قارغإلا

 ىلع ىراملا عارتخالاو قلل“ لاغلى درع ةرماخلا

 0 دس ةقلابلا ىلا“ دمع مرج الف «ةدوهنملا تيلانسألا
 مالكا ٠ هشه اكل ليوبلا نم هيف ربظن اع هندالب

 ةفلابملا منم نم مالكرير قت اذهف « ةلاحتسالا لح ىلا

 ( ىناثلا يهذلا )

 ١ دساقلا لجأ ن ل

 ا نساحلا تاع اهلجأ نمو « ةعاربلا ىف 8 « ةحاصفلا

 دك رعشلا ريخ نأ اذده لع مهتبحو «ةير كلا ىاعلا ى

 ا ذإ مالكلا ىرت كن إف اذهلو « هيف غلوب ام مالكلا لاو

 ورا ةرالخ الراغب 25 ناك اللا متبل« نع دكت وان واخ
 "0100 1١1 نحو ةقور قارو هتحاصف تريل اه طلخ

 انياب ابلبق نم ةلاقم ري رقت اذهف

 ( :حللتلا به ذلا»)

 نونف نم نه هغلابملا ل 1 نم بهذم

 لضف اجتمالكتلا أ كش الو « هنساح نم عونو مالكلا
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 ركشلاو ) داو 4 مذلاو حدملا ىف "ماع )َ ةفابصوألا ان

 ةهج ىلع امإ هلوقو ةدايزلا اهبف نكمي ىتلا فاصوالا رئاسو

 « ةغلأبملا عاونأ لمشي « ةلاحتسالا وأ ءرذعتلا وأ « ناكمرالا

 1 وأ « هعوقو حصي ١ ناك اذإ ةغلابم هل لاقي 1 1 ذا 0

 ىف دودح 00 ا ةاامحتسم وأءهناكم عم ًارذعتم

 32 « اهيف سانلا بهاذم ركذنلف اذه تفرع اذ رف « ةغلابملا

 اهلصش ثالث 2 هذبف اهعاونأ ركذ هفدارت : مءاقرطركذت

 اع هللا ةنوعع

 ) ككودلا ةدئاقلا

 ) اهف سانلا بهأذم كا (

 ةيفيك ىف ةيال لضاذم ةلابملا ىف ناِئبلا ءابلعل نأ رعا

 نونف نم ُدْمَل لهو «هديفت امل اهتدافإو مالكلا ىف الخدم
 ال ما عيدبل لع ا

 ةلجج ..0زم الو 4 مالكلا نساحم نم را

 ج + ام مالكلا ريخ نأوه اذه لص مجيسو را
 9 00 طار أ ريغ نم م قدصلا ججاهعم ىلع ءاحو قملا



 ه1

 راع نال الاب ةقطححتالا ةلالعلا نوما الا كلن" دع اماف

 0 017 1 011 يقل ءاور نم لع ءادعر لاو لقتلاو
 مرد ئىذلا لقثلا لعو درظلا + كتارعأ امهق حيحصلا وهو

 ةهج ىلع هلاق امل حمضوم .امهنم دحاو لك نيرمأي هبقع هلجأل
 ىتح هلوح ناعطلاب ةرصصنلاب د'رطلا لباقف هل حلصي اهب ةلباقملا

 يطعم هلوقب « مدعملا لقث لمح هلوق لباقو « هقح نم رصنتسي
 و 0 و لعلك اوال رولا لايم انك مل هر رحت

 ال ”نابب اهيف نوكي ىتلا ةفصلا ىلع لصح اذاف  امههبشأ امو
 كلا ا( لما او« ةيابق اوف قس

 1 د

 تغلب اذإ ةغلابم ءىشلا ىف تغلاب كلوق نم ردصم ىهو

 تبث نأ ىه نايبلا ءاماع حاطصم ىفو « هنم ضرغلا ىصقأ
 7 « هريغ ىلع ةدايزلا هيف ذصقت تا نما

 001 هويت ةلاجتسالا وأ ن ذعتلا وأ «ناكمألا ةهحا لع

 « ةغلابم هيف ام هيف جردني ماع فاطو الا 3 ارم ع

 جر « هريغ ىلع ةدايزلا هيف دصقتت هلوقو « ةغلابم هيف سيل امو

 هلوقو ةلاحن ال ةدايزلا ةغلامملا ةقيقح ناف « كلذك سيل ام هنع



 تت - ١6

 انجي 9 قارشل ةنالث

 رمقلاو قحسإ وبأو ى او
 ةبئا 51 ىف هليعافأ ىكح

 ا هل ديلا اخينا واع كلل

 عقاو وهو « ايندلا قرشن ةنالث هلوق ىف عقو اعإ ماهيالاف

 « ادتبملا ربخ وهو ىتاثلا هنكرب عقو امن هنابي و ادتبملا عضوم ىف

 هرسسف دقو « هيف عقاو ماهنرالا ناف ( هليعافأ كح ) هلوق اذكهو

 اهلك ومالا هذنبف « رك ذلا ةماصتصلاو ”ثيللاو ثلا لوس

 نايرلا ناي اهيف انيبعن اذه لج الن تا صانا يح هرقل
 ء هاي عافا كح هلوق وهوءلو الا نكرلا نيش لعاشلاو هر .١

 نوكي نأ زاج مَرَج ال هبحاصل نينكرلا دحأ ةمزالم لجالف
 لعىتأب نأ قاتلا ههنولا هيلا انف 5 ركل ل اهلا
 ةةفصلالوالل ارسم ناقل ”نوكت ناره“ لوألا قا

 ناو 0 قدزوفلا لوقت الل

 0 ا 01



> 05 

 هلآ دمحلا ىلع ا 1 ا

 5 ناكل نآننا طل ( نمو

 هلام مما هنأ ( هلام ام | هلق موف

 مراكملا نامت أ طع نمو) كلذ دعب هلوقو « دمحم نأ لجأل الا
 اذهام ناك | ده لجالفب .هتدئافل دك قمو.هل قت ( دم

 ل كلر األ امام ىيرقلا ىلإ ذم هقافتشاو « الس دن هلاح

 001 01 كورلا يب لع ديزم اذه نيل < اهنلخ لاك
 كل لا ا
 (ريفتلا ف نشثع علا نا ةفنضلا )

 مالكلا َرَسف لاق « نايبلا وهو « رسسفلا نم ليعشت وهو

 0 ل نإ يتلا طق لاهو هنتي إ رش
 ١ راع ناملاماغع ع حلطص» وهو «هلاح هب ليت هنال

 ريغ 0 0 0 مهم ”اففل كمالك تادرفم ىف عش

 هل ًاحرش نوكيو كلذ رّرَع اع ىتأتف « ناي ىلا رقتفي امم كلذ

 هجولا « نيهجو ىلع نوكي هعوقو نإ مث ء اشكو نايب نم

 ال ا ماو مابكلا نركتو القتال

 ءارعشلا ضعل لوق هلاثمو رخ الا نكرلاب هلابب نوكيف
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 تلد ال دكؤم («قحُز الب. ايناللا "ضنا ىتكاو ) لوقف
 ايش ىل كدوج قبب ل) هلوق وهو « اهرهاظن ىلوألا ةلجلا هيلع
 اه اككك ةينمأ هل كرت ل هدوج ل صم هناا 6

 ءحدملا ةباهن اذهوءلاحب هلوصحو جرب ايئدلا ىف" لمأ هل قبب مف

 ةلودلا فيساب.حدع ةديصق نمهلوق قهيلع دازو ىنتملاهذخ أدقو

 هئلبم 3 1 نعم ىنامألا ىسك

 ألا كاذب هل نق لوك

 مدخلا ى عا حدملا ىف ا نم مظعأ اذهو

 «الصأ دع اح 0 نلف و هلعح ثسيح « ل

 دك انآ لجأ ني ةقوسم ةيناثلا قاما( نوك نى
 ةغلانلا تيب هلاثمو « مالكلا موهفم

 ا قيتسك

 ديما لاسر كا لع 1

 ةيحما رم لادا( هت ال اها يل
 موهغلا اذه دك 1. .«,لاجرلا قم لماكلا ىن. لع ممزبلا
 هنع 58 00 لاجراا ئأ) هلوق

 سايل لاق ام كلاو نم السلا داك أ ال ىنإف

 (قارطلا)ر وو هركلا



 كك امرا 2

 ل با ناكل - اماذملا لوزن نو ةوتستسا
 مك لوا ا ا مانجا لئلمت (اوررشك اع) هلو
 ا د اد ريق (روقكلا ذل[ ىزاخت لعو.)
 001 ل ري اهبلع نوع الامل قضم لولا
 6 أ دلخلا َك 0000 نام امو ) ىلا هلت

 رشبل انلعج امو ) لق الف ( تولا ةقئاد 0 - لك نر دلال

 0 ايم دحاو 00 نيج اي للا م

 ل لا ها م لع لادو ايدئاقل
 مهملع راكن الا ةهج ىلع "1 ماهفتسالا اذهف (نودلاخلا مبف

 ِ تأ نوكَت نأ روصتت 0 ار 0

 تلصصتخا ام | عم كل ةولخ ال ناك اذإف ءكدعب نودلاخ ثو

 عاطقتنالاب 0 مهف ىلاعت هلا هلا للا

 ( توملا ةقئاذ سفن لك ) ىلاعت هلوق ىتاثلاو « ةلاحم ال لاوزلاو

 نال" ( كلتا كلبق نمررعبل انلعجت انو ) هلوقل ديكوت اضيأ اذبف
 «دولطاب عمطُي ر ا يكرم ناتو نط لقتل عطاق مومعلا اذه

 هحودمج ىف اعلا ضع هلاق ام كلذ ىف ةلثم 0 نمو

6 1 1 

 مه تم ل



0 

 هنأ الخ « ءىش هنم صقتني مل'مات هناف لاكلألا فالخم « هريفل

 ةدايزلاب ىناثلا راصوماّمات ةدايزلاب لوألا راصف « هريغب َلمْكأ
 نم'ركاذن .امنإ ميمتتلا "نأ وبف ىنلا ةهج نمامأو « الماك
 أطخلا مفرب مامن الاف « اقرتفا اذبلف « مهوتم لايحت عفر 0

 9 ءزك ذي ملاذا مهوتلا مذلا امفرب 0 ا

 ققحت امهنلثمأ فرع نمو ءامهني ةقرفتلا نم نكسمي ام رب
 دان 2 د

 ) ليذتا ىف رشع كلاثلا فنسلا )

 لاك دعب مالكبب هبقع اذا همالك لذ موق نم ليعف وهو
 ةرابع وهف ةغالبلا ءاماع 0 ىف هانعم نا هضرغ

 ديكوتلا ةدافوال مالكلا مامتإ دعب ةلقتسم ةلمجت نايترالا نع

 قوطنل نوكي دق ”قيقحتلا كلذو « مالكلا ةقيقمل ريرقتو

 هجولا « تاهجو ناذبف هموهفل نوكي. ةراتو « مالكلا

 لفل قرط دك لايت ب 200

 ىزا لهو اورفك اع ما كلذ ) ىلاعت هلوق هلاثمو

 اع مانيوج .كلذك) [لامتاهلزفا لماع نال( رتكللا |١

 مىفاقحتسا ى هجولا نأ ىلع نالدب هحن رصو هرهاظ ) اورفك



00 

 0042 عشاان كاان
 لل لك دع امل نالالو

 م 0 د و ا تامر از ةلوق لع يضف ةواذ

 00 راسل كا لتتلاو 2 3

 عشراف ( ليتق نك ا الو ) هلوقب ةلمك | مرَجالف

 0 ا اور نيل لاق ك0“ لا و 'مهوتملا لاهحالا كلذ

 ٠ عرج الو. عمل ريغ نم هت دوم كيلا داقتت لزب لىذل كِل
 تار < ةبهرلا ىذلو 1 هر ىذا تنح نا

 هتدوم كيلا داقنت لزب ل ىذلا هك

 تاذ هلق هيف عمط ال هنأ موأأل * عزج الو عمط ريغ نم

 ةبغرلا ىذل كنكونإ لاق اماف « هز>عل هنم تهرب الو هدب

 ءهانركَذ ىذلا لامجالا مفرو هك نة لا ىلا

 100 امهنوك عم هع ميمتتلاو لامرالا نبب ةقرفتلاو

 حدملا نم طخ ام ليخت نع مولا عفر لا نم اي زرع انبلا

 001 1 مل اينيح نو افلا فيح نم ايلصاحوم هطقسو

 مّ ميقا ءىش ىف لاقي اغنإ م هتنلا نأ وهف ظفنلا ةهج

 هفن ١ فكح 7 رلا 6



 هت ١ تح

 نال ا حلطصم ىفوهو « همامت ىف اهيلع ةدايز ال

 حدملا هندافإ ىف ىرتف ؛ مالكلا ا نم اعيش ركذت 9 لع

 ناةفوةسويقم ةلالد اج ينم اهو مدركل سال

 اذهو « مهوتملا بيعلا كلذل ا رول م هلك ةلمج

 نمو« مركتلا نود ةعاحشلا روبشم ناكيوم د

 ىف. عرتف ةعزملا داشو يارلا دادس نود ةعاللا الا

 ةدوقفملا ةفصلا كلن كات مدع ىلا ةفاضإالاب ل ها رهاظ

 لاق م مهوتلا كلذ عفريو حا حدلا ل رك ذتف ع

 3 ف ىوتقلا 1 نب ا

 ةلهأ نو اهلملا 0 1

 بيب الملا نيمَع ىف ململا م
 ( هلها نز 1 اماذإ ميلح ) هلوق ىلع رصتقا ول هنأف ')

 رت ال رم ا فاو ريغ هنأ عماس دلال

 اماف ءهن 8 5 هنم لانف ةزدي#ف عمط ا الا ةئم

 لامحالل ًامفار نوكي اع هدأ هقالطإ دنع ًامهوتم كلذ ناك

 وديا تدعي قف ملا عم 200 / ملا فصو ةدئافلل 0

 لءومسلا لوقكو « مهونلا نم هانركذ م هن مفديل ( بيهم

 ايداع نب

 كا



١ 

 راقب لع نب ليَ ايت د1 ادا 1

 ا لتقلاب باذعلا عاونأ نم هيف اوعقو أم ا

 ةسامخلا لها ضعب لاق امو ؛ دي رطتلاو

 .حزاتكو أ نكبر ءىشك (هبيف
 املا طع باد زاد

- 

 لاق امو « اهعوتسا ىتح مدعلا عاونأ نيب كلذ ىف عمج ١
0 
 نيبصلا

 مهتل 77 م وقلا ؛قيرف لاقف

 ىردن ّ هللا و معَ

 ملف « تابنالاو ىنلا ىف باوملا ىمون ”ميمج سعوتماق

 همظن ىف مالكلا ىف درو اذا هلاح اذه اش « ءىش كلذ دعل قبب

 «ةحاصفلا ىف ءىث مَوَقَأو ةغالبلا ىلع نوكي ام لَدَأ ناكهرثن وأ

 ك0 يم تح نم الإ هن ني دكا

 ( لعل وافل ثيلعلا)

 0 0 للا لاك ا لاف[ وهف

 هلبق )١(

 شر ىلع واقلام ايلاوما تكلا رك تاك ةادقو



 هر

 ”مفأ[ كل تَنَد نإ مع والو

 ارسل قنا الو لق بالذل
 ثيحن م ) هلوق ةنافاككم عيمج هباعيتسا ىلا رظناف

 دقؤإ «.اعماج..احيعص كلذ ناكل فطملا فرح اهدا را

 تم هاش ام قلخم ) ىلاعت هلوقك هلاح اذه امم نارقلا ىف ءاج

 نافذ ميو وأ روك الل دكت نمل ايو هاد
 ملي هل رماح ميسقتلا اذبف ( يقع هاثي نم لعجو نإ

 ىف هنال « ةباغ اهءارو سيل ىتلا ةغالبلا نم هيف ام عم هرصح

 ؛ فائيعا ةمئر الع محلا اوحأ فالتخاو مهاقبط لع سانلاء لا

0 
 اهوا

 تانب وذ مهنمو «نونب هل نم مهنمو « ريغ ال" تانب هل نم مهنف

 هين تشاو نبا نم هل دلو ال مقعوه نم مهمسو « نينب و

 راف كوقكوي داكذ الة

 هلثمو قراسألا ف قيرف َحاَرف

 هبراه رحَبلاِب ذال ”مسقو ”ليتق
 اورام لاق أك لمعلا ييرشو ليكستتلا انآ

 هلعف 0 هلعل راحبلا ىف براهو لوتقمو نيب نيب

 هلوق ىف ليذم مه ا 0



 اكل + ندع

 اهملاثو « هنع كفني داك ال ام هتمالسل ' نبط نشمي ماع

 ىف هيلا جاتحت الو نزولل ةماقتسالا ةهج ىلع ًادراو نوكي نأ

 ىنتملا لوق هلاثمو «زارتحالل الو ةغلابملا

 ل ل ل الإ هيل تيارت لق قاتم
 ول ميقتسم ريغ نزولا ناك امل هنكسل ا

 ريغ ال ةبزلا اسال ا كال نع مرَخْنا

 لاق ولو « اهفذح عم م دجو ال عقوم 0 قابط لص

 اهيف قابط ال 0 نزولا م تسال( يم ًابضوع

 0” فلس اهف 5 دقو « نسح 7 "0

 قيفوتلا هللابو ةداعإالا نع ىنغأف «حئب امو هنم نسح ام اًندي

 ( تايشالا كم ىداحلا فنقلا ]

 سمه 6

 نم حّدَقلا ىفام كك : يطوق نم ”لاعفتسا وهو

 ةرابع ةغالبلا لهأ ناسل ىفوهو هيلع تنين اذا « برش نيلا
 اهبعوتسيف ةددعتم ما ال ىنعم مالكلاب قلعت 0-

 ل ا نب مع لوف 0 1 5

 معماج لسشلا الف 2 ىلا

 دلع ل11 ا رسلا الو
0 



007 

 هلاق اماهلاغمو 4 هل ةلفاز وتقتل ل هن كلا ا

 انما

 ع ةعدو ملا باوص اهدسقم ريغ كرد ىقسف

 لصاحلا ماهييالا مفرل ةدراو 2 ا

 ىلا رظناف احل ادنسنم نوكيل نلظملا ةرثكبب زايدلا لكومد 3

 لعمار كرمالا د كلاذءاإ قر ا سا مقوم

 لاق: نم لوف ادكلسو ءادابرك ذ خقذلا زازتحاللا ل 0

 سام قم اتعنع ف ابكر نال
 8 '7عورأ رانلا خدي ا ش

 0 أو « ةبقاعا مالح ءاسم رانا "لخلل 0

 1 يسم نال 5

 . :ركتل «ةبفاع دع :ةلاغال كس هلوأ نيم دل ١
 ل 9 ءاموشي امتع ةميلس هيف ةيقاعلا نول لأ طرش

 ةييفلو هانقخ نوكت نآ داكن الط نوك اهنا
 ؛ حورأ وهف ةنقاوع ةمياس اذه ناك اذافا# ثانلا اهني لخ

 بحللف ضوع . تومللن ظوفحلا )١(

 (زارطلا ) و20



 مل وو

 ( ميمتتلا رشاعلا فنصلا )

 حاطصم ىنوهو « "لك أ اذا همملا موق ل

 « ةغلابملا دصقل ةلضفب مالكلا دبيقت نع ةرابع نايبلا ءاماع

 ريرش اذهف« نزولا مو قتل را لل لاتخا 2 ةاسلاو ظ

 اَمِإ « ةثالث هجوأ ىلع دري مث « ةغالبلا ءاماع دارُم ىف هانعم

 هانركذ ام دح ىلع ةن زلا ةماقرال امإو « ةنايصلل امإو « ةغلابملل

 نأب ةغلابملا ةهج ىلع ًادراو نوكس نأ ابلوأ : هتيهام 2 ف

 "01 لاما هانا ةعسنلا كلت ىف ةدئاقلا نوكل

 ريهز لوق هلاثمو

 مره هتالع ىلع امي قلي نم
 ناسا و دتلاو هي تل لان

 نسحلا ةباغ ىف تعقوف«ةغلابمال ميمتت ( هنالع لع) هلوقف

 اد الاعلى هتالع ىلع هلوقب دارملاو ءىرت 6 ةقاشرلاو

 اضأ أمره مدع

 نم لصح ةظفالا هذهف « ْمِرَم هنالع ىلع ميركتا "نإ
 رق كراون ركل ا ادنانو وصال حدملا ىف ةفلابم يلح



0 

 ءارعشلا ضعن هلو ام هلاثمو ّىفخ ا احيموم مالكا نم

 ههجو مدنلا ىف د قرت

 ارب ] نع يلمصلا ةساك نع :

 27 م

 همبرو هين ا ف

 "1 دارريل فخ همكش لإ الا

 ىذلا امو « ههجوب ىنْمِي ميدنلا نوك نع هدوصقم حصفب

 . ىنأثلا 0 الاو 0ك

 00 امولو مادملا لف

 هعبرو هيلنجوو هدام ف

 ا 0

 ءاذنلا سحر اهشهدتو ان ركست

 تيبلا راص ؛ هشر هيشن مادملا ا هن دخ ا

 كأم كملاو ءانكش انا ةطالا روما

 1/0 اقف فاق . ططرقملاو ءءاضلا رسال نإ ١
 رعأ هللاو لم لاول



 2 مر

 قر 00 ةرابع نايبلا ءاماع ولسا نو لن ناكاذ

 مالكي هفؤرف كم ا ّيف نيو لاوس نارك راسي ككذلك ف

 5 : را 0 مدن اكارلا ررطبو ههمجوت حصول

 0001 اسمو مالقلا ندب نوب لعنلا نك ذأ لوألا

 رعاشلا لوق هلاثمو

 هلك يللا كينَّر ب

 لا ”ملحلاو ليلاو 0

 م ام نع كالا

 1 كر يوغى كالقلاو

 1 التحلل" ىبع هموتلا كيلا لوالا راتبا
 هيفورشلاو ريكا هيف نأب حرص هنأل مذ ديرب ناد ديرب

 نأ لمتحو « هحدم ذارملا نوكيي نأ لمتحيف « لهجلاو مملا
 نع ةىر هنإ ىباثلا ت تيبلا "ىف كلذ .كعن لفات

5 

 هريغ ىلع ةدايزلا هل ا. وبح ىف ه أ « هلع هربسمو « اههوركم

 لانزأو مذلا نم «لوألا هلال اراب« ةدوعملا هتافيمللا و

 ١ ليني ىنلا نركي ىاناثلا هولا ء اسم يذلا اهيعفت



 كا

 قفنارع ولو مالس اتي

 "يحول بابلا دنع سانلا بَ

 يع هحير ناز 0 هفك ىف

 ممش ميلا ف َعَورَأ تك

 هتبأَم 3 نموا

 مشي نيح الإ ملكي ف0
 ىف تبانط الا نم تايب الا ندع ىف ةعدر أ اهي لا

 ةلالد ىرتأ هيف ةلضفم اهم دوءابط لابصللا هذين

 ىف ثلاثلا هجولا « نسما نايبلا ةلثمأ هذهف ء بانطرالا ىلع

 اة ىذلاك م ف هك يلع قف عافانا ل 1

 نوكيف بانطرالاو زاجرالا ىلع ةلالد هيف الو ( لقب ) نع

 ليقف « اسكلا باحصأ 5: ليق اذا الاثمو « نسفلا قاتلا

 ا ا نورشبملا كو ؛ةسخ

 طسوتم نايب

 ( حاضيرالا عساتلا فنصلا )

 «حضَو ٌمردو هتنييب اذا مالكلا تحض ند , لاعفإ وهو

 رجفلا سطو لاقي « روبظلا نم ةقاقتشاف « اب ورضم ناك اذا
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 دل ا او هدد نم ردا ةةباماةمللاما هناا

 د ل ا ا كب نايل ودرس نك

 اا ةباناسلا م هك اش امو اذيف « كلذ نم لف ةارجلا

 ”عاللا نلغا الا 1 ل م

 ا نا ىف دع ام ىذا ةجولا « هل 1 نمو

 اا 11 ات نورك ةدانز ع نم 5 0
-- 

 5 ةراتو زاجإلا 3 ران ”لالخإ هيف نوكحيف

 زاجيإإلا عم هئيجم لوألا ةصالخا « ناتصاخ ناتاهف « بانطإلا
 رعاشلا لوق هلاثمو

00 
 ل

 هحدمو ةفالكلاب حودمملا فصو هزاجإ ىلا مج دق هنإف
 ةلالجلاو ةييملاو فؤرعملا ءاطعإو ماقتثالا ةادشو ةردقلا

 هلاثمو بانطإلا عم هن ةناثلا ةصاخلا ؛ ةمألاو ةمظعلاو

 هفصوو هحدم تنطأف الحر دع ءارتشلا“ كل

 ةقهانلا لابهلاب

 ا قالا قو بنل

 ”م دخلاو 0 تضرعل دفو



00 

 مهلا اخأ اب كل ميفلا جدي ن 31

 مجلا أطملا ىو مانلاو ب كمال 5

 ( اعلا

 ( هني ةاعارعو نآيبلا لاك" )

 ءامظع عقم ةغالبلا ىف ةناكملانم فصلا اذهل نا

 هحاضيإ لا يك نا ةعوللا زها ناسا

 ىتأي وهو « هلبسأو عش ني ىلع سوفنلا ىلا لص ىتح

 نوكي ام ىلا مسقني و «ىلاعت هللا ةنوعم الصفن هجوأ ةالثث ىلع

 اطسوتم وكنا. يلو «انسح نوكيءام ناو 'ناذللا قالا

 0 اجيبق قاوكمي نأ لولا هجولا ءةثالث هوجو ١

 )نع ىكتحت ىذلاك ا ذهو « ىعلا ىلع .ةلالد هيف نوكيي ام

 0 7 لئمف عمل كل وهو ٍظ نم ديسك

 نذل 0 ًامهرد شع 200 دارا ؛ ىظلا اذه

 هلاسل ملذَأو هيدي عباصأ نيب قّرقو ىلا َلسْرَأف قمحلاو

 نايا طا تلتف اهرد تعدل أى
 0 هدد ىف كراك داع نأ هيف ردقلا لزانو ناتلا كيك

 اب حتفف ٠ انيكلا فاجأ امك ليقف جاجز نم



0 

 0 قلم ىف هب تعحف

 ةلؤوح لِجْحَت ريطلا قاتع تكرت

 كا دم كاس عنا
 « ةيفاقلا ىه ةسماخلاو « عيطاقم هاا طا انف

 لوا يدكا 1 ةفافلا امها نر كو اذ

 حاجزا قايقسا ىقيلخ اي

 .جارم ريغ نم وكلا لح

 ١ مب كب قا
 جاجا دبإ رْغآ "فق أهمنقساف

 جلباب ىحئبص َنْذْوُي نأ لبق
 2ك حالا و نإ

 هلوق تايربرحلا يف درو ام كلذ نمو

 ذاق" وت راتسلا تنم

 ا ا ١

 لوبيا 'تنضرو لوئيسلا تضخ
 حّرملاو ابصلا لود رجا

 هلوقو
524 
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 *و طيمستلا علاسلا فصلا »

 « عيجستلا عاونأ نم عونلا اذه و معا

 فلاخم هنإ : ىلاعت هللا همر دمحأ نب ليلخلا هلاق ام 2

 ةعيرأ لعرمشلا نم تبيلاب ىو نأ وهو « عجسلا عاون ال
 ةعلارلا ىف ةيفاقلا ةأعارم عم دحاو عجس ىلع أمم ةثالثف « مطاقم

 : مطوق نم ةقاقتشاو « ةفصلا هذه ىلع ةديصقلا ىضقنت نأ ىلا

 قرت .هتاتمأ نو: لاخلا لدا ها ضوخ اذا دال

 ةيلذهلا َبوُنَج
 تدان ركلاو يدور. ترخف

 الابل“ هلع .تؤدع ع :

 فتح ليخو تنوح لاما
 لكلا فام نمر عسل ١

 هلتق الجر فصي سيقلا ءىرما لوقكو

 هلي ذ .حمرلا تل لتس

 هلي نيانس ىذ حم كلتا

 فعضلا . واولا حتفب . لاكولا )١(

 (زارلطلاو #0



 قتلا

 20210031 كلوا ني ىذلا وهوا رسما: اهقماغو

 الا أ كلش ام ردا ليلك وهو تءاوتسالا

 «ةحاصفلا ىف مدقتو «ةغالبلا ىف َقلفأ نم الا هب 9 داك ال

 اك هون للاعتاهللا تاتك ىف ءاج اف هظنلاو رثنلا ىف 0

 مضعل لوق هنمو ( يكف كبَرو ) ىلاعت هلوقو ( كلف ىف
 تايربر لا ىفو « داملاىلع ماد رخآ1 لاقوءموُدَن ئلعل ىب دوم

 د د يك كس هلع ورا ذإ تا
 2 هن ؟ 0 2
 هلوق ةعشلا ندو « كح 2 >| ا و 0 6 5ك

 ل 0
 ِظ : ِ : ٠

 8 غرملا اذ عراو | - اذإ المرا سا

 >3 2-3 5 3 ديو ا ا ع 6-6 3

 2205 ك7 نا ةتهانت انا" ديا

2 1 1 1 5 0 

 اسلج نإ فغاشم مياغ بانج لسأ
 -ء 2 7

 20 0 1 هب مالو 00 ا
 1 ا 7 ع

 ظافلالا 0 1 ا هده ايا ندحلا دملاو

 00 2 لاق ل و قرار اذه دنمف ء ىاعملل 1

 باحتألا 0 0 ١ مو هزادق 0 ١ اذه ن يكفل



 ع

 ةناشب «بدّتلا 0 ليما ًُفَر و ناسحالا قس نابشولا

 غل ةدانسلا نامثتنما كيلا سؤ د محلا هيل

 نيذفملا لوقكو 5 رشيلا "يشأ مّركلا ناوشعو

 هلام لعمل اين دلل انيك ذم
 اءدنع وق وتل اندلل ىف لام الو

 تملا جرو تيل نم ىلا م ردن ) ىلاعت هلوق هنمو
 هلوق هلاثمو ضعبلا ىلق اهيناثو ( ىلا نم /

 نآلتقملا نآتلقملا 6 نكلعا هنم ءىث ىأاو ا

 ظ 00 ,رخ أ ام مادقو لد ىف ةيدقلاك احن

 هلوق هلاثمو ةملكلا ن هلا اق ب

 يل دلل هيف كل 1 ملف ب تايح "الل هم كتم

 هقيس أم تيااجو ( تنخر رحاب نب هيراقعا ةفف )

 ةماكلا# نينم الإف نبل نيلتقملاو نيتلقملا ىف باقلا نإف

 لوأ ف باقلا 0 نأ يو حا 5 ( 2 ءريغ ال

 هلاوقلكا دقي هب 307 اجتيلا ني

 لاح ”لكىف هقكىف . ىدببلا ئاونأ حال

 ةرخا ل انو ةيولتم تنبلا لالا حال ) هلوقف



 ارا 6ك هلل انتعاوا#

 ار 0 ميسم ٠ نإ ذآعم ل 100 نا حرملا دم | اهلف

 ءاغابلا كنع دو سبلف تا داو نابع ل نك 5

 «ندنل ردق لازنإو ةكرلا نم هيفامل يالا ملا لهاو

 ا 18 نيمالا 10 4ح>. لم ىف ساو ىبَأ ط فكيع دقو

 2 للا امل 0

 لاق ثيح 4ح لم 6

 ماكجيتسا هلابح دقعل المأ رفعج ةنباةديَب ز نب اب تحبصأ

 « ماقملا اذه لثم ىف حبقلا ىف دمي ام اذه لثم نإف

 / هلوق اذكهو

 نار تلت الو تين اذا ٠ ىبوم ما م
 5 ناسيرالا فين نال. اغوزكس اذه ناكاعإو

 ءاسنلا ةهج نم ال لاجرلاب نوكيي

 0 لع ”ةلالد هيفو « ةغاليلا "الد موهو

 011 . ةمع هحوأ لعق أبو + هيف قارغوالاو مالكلا ىف

 هلاك + انترف اناظن ىف. تالكلا ؛رنيكعوعو ( ليدتتلا)

 هلوق تايريرطا ىفو « مالكلا كولم. كولا دلك روق



 2 اع

 (؛ ءارامالا قت رسللتا فيصلا )

 دق انف « دارطتسالا نم لب نوم ةانك د 11. تلاع وهو

 اًينجأ (ةالك هيلع ”لخبدن“ م ل نوكيا راسل

 3 1 هن اف داك .طالا فال ؛ لو ل ىلا عجرت م هلع

 حمص سيئرت لع ًاحيموتو ةنابإ دادزيل )١( هنيعل حودمللا

 دع لا ظنلا ىف فكن ريغ نم مهقتاس# ل

 ايو كلا نط طلاو قف مسالا م

 ءارعشلا ضعب لاقلب هلاثمو هناليسو هلارج

 بابش نب: ثراملا نب ةبنيس ..مشورع تالثديف كرلتم نإ
 نقضألا لاي
 دلأت : و ا ا
 تلاج لايأ نس نا فوهسم لا اسم

0 

 ع
 4-5 5 6-1100 مخراع 7 7 3 1

 ةيضلا 220 لاقو

 هاذل ني هللا دبه ايلا

 ع ٠ 11-00 و 27
 راق"ن دبز نةءامسا ناةن و5
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 نه مسأو 9 ملا ٌرعاشلا ركل 5 ناب هفد رعأ نسد>الا 01

 بانر 3 ىلع هئاب نه نا



 3 اهدي ف ا

 ٍقيقع ف ورفع ف ”قيقع

 1 اهلكو «راوءساكلاو ءاهدم ةثالثلاب دارو

 21 يو را نتا لافي ع ءالركادبا ىلا ةرانقلا قيتعلا ةظفل

 ناقاخ ىنب

 قل ”ةاناخ قيوم رلاو أ

 باجع ىف باج ىف باحع
 هيو اقر هما فا تولا

 بالص ىف بالص ىف ”بالص
 ار ىو

 ىرحن لثم ىرعش 0 ينو

 ضي 6 3 6 'ضايب

 تا زيرطتلا يف ءاج ام بيحت نمو
© 

َُ 7 7 0 

 ىدحت لثم كاع لثم كب وم

 كا

 الا دل تلال نك | طوع نيتكال و ”لوقم لو ألاف
 نايفحاألا ةناغ كلذ َّق الخ دقلو 6 اياك بول
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 فنك يلدز ديل سس أو ةلوللا كنا

 ظلا ,لظلا ناًهنسألا كا شب

 ' م | ن» كالوأ ام كلَ كانه

 هلو ههتسلا نكيذؤملا ةي

 1 مارا يك كذا

 ميار تسيبلا نافرعألا طء 1

 ىهو « عيشوتلا ةلثمأ ىف ىأي ام بجعأ نم تايب ألا هذبف

 نمار ماظتنالا ن.سح ف 1 4 كف ولا 0 نم

 ( زيرطتلا علا ولأ فضلا ا)

 شوقنب هيف "تيت اذا بوثلا تزّرط نم ليعفت وهو

 ف وهو هنو ىمراف وهو « زاّرطلا ند هتاقتشاو 6 ةفلتخم

 رعشلاو مالكلا ردص نوكي ام ىلع ”لومقه نايبلا ءاماع حلطص.
 رركش زوهملاب 3 3 2 أعملا ةفلتم اس ةيالث لع ةامتشم

 م هلاق أنف ةعكَم 7 نعهو « دحاو ظفلب ةنالغلا هيف

 قيحر ن* فرشاو ىيقسنو
 ِء

 قراخلا سيلا



0 

 0 مساق وأ اذإ

 رطملاو حبلا نا ٠ 0 الدخل

 هنرغ 3 : تدان نع

 ديقلاو ةردمشلا نارثتلا لما

 0 نمر هش امن نإو

 يقل فيسلا نآيضالا َرْخأَ

 هتوطس وطَس ن ٠ ًارذح تمي ل نم

 * نلكاو نوط نآجعملا امري م

 هل ”نظلاب لآني
 0 لا هيلع نا دهاشلاو

 د ا
 "7 و 3 م تبقاوع ىردتي

 لاق ام 0 2 ةَدلج قرأ غن ها نسحاو

 نر تل ا

 مركلاو هدجلا نآبيط ألا هل ْنَما
 قلو فيسلا نآيضاملا هل نمو

 جام ضو رلاك هيئالخما نمو

 ميشلاو يل نآنسح "لإ هعطق



 ك0 م

 ةيبنتلا هيف ناك َ 222 هيف ميومتتلا ىقعم ناك مرج الف هانا

 ايار كلا هيسنتلا ا لع داك ثلا اذباف 4 2 أم لع

 قيفوتلا هلا 5 لع دارب الاب ع 0 2 10 هنم

 ) عيشوتلا كلاثلا فصلا )

 ,ةيناقوفلا ةثاثما نيشلاب 'ميشوتلا اما عيسوتلا هل لاو

 ! يلسأ ”مرفت وهو ةردسشلا' 'مّيشوتا نم هقاقتشاف

 رفح ىف سو م طوق نم هقاقتشاف « ا عيسأوتلا

 0 اذا « سلجلا ىف كلا ذ هنمو« هيف مس اذا عل

 7 1 نع ةرابع نايبلا ءاماع حاطصم ىفوهو « هيف

 3 ح8 :م كلذو « هيلع فوطعمو فوطعمع هأ يل 0

 داني لع لون اه قلل مسالا مسوي فاعلا اباصأ ةينثتلا

 ريكي مالسلا هيلع هلوق هلاثمو « فطعلا ةهج ىلع هيلا دشْرِيو

 هلوقو + لمألا لواطو صل ةنايلتيش ادب تشو

 ةدسو تلا نو ىف ناسا ناتايفغ مالسلا هيلع
 ' ع

 بهو نب ناماس نب هللا كيبع 0 ىورلا نبالوق هنمو ءولفلا

 (زارطلا ) ا 6



 هعفنت ءرملا نأ ول ) هلوقب هافالتف نصح ناث دخلا نم 'مني لهو

 كال كلا كير: امر ملا تكمل ان اذا

 اليلع ابق للعأ نكلو اهقير نم ةمادملا نأ

 لهو : لئاق لوق ىلع (اهقير نم ةمادملا نأو) هلوَمب هبنف

 هلوش كلذ دنع كل لكاف 6 أابقر نع 0 ةمادملا نك

 ( اليلع اَبلق للعأ نكلو )
 د نار ميمتتلا) هيبنلا را ف فب هذا

 ال1 لع ةروصتا : 0 نا كسفن يف عقيف عما ناسك

 تحن جردنيف هل 577 هيلا دوعتف ناعم حاضلإو هتقيمح

 قف نبا ل هيدنتلا ةصاخ نم 0

 ةويسو ؟لهوجوو 5و را
 موحت نوجد اذا تاثٍداحلا ىف

 ”حباصُمو ىدهلل لاعم أمم

 موج تارخألاو 2

 6 مغ ال هنأل « 0 َدَرَو ( موجن) هلوقف

 ا اك نيم تب ررفسالا عينلا ل لييسفتلا م هرث ذام

 1 هللا اًمشم ءاجن ىاثلا كيلا موجنلا مساق حرش اماف
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 هيلز وأ لع. امظفي هلع اليس نقلا اوم ملاينار |.

 ضورعلا ىف

 ( هيبذتلا ىناثلا فنصلا )

 0 هدو اع هقدرت 9 مالك قلطن نأ هلصاحو
 لاق نم لوق هلاثمو « هانعم

 مآ فواد وا

 0 ا

 كل ٍرذقلاب هنع رابخيالل بئذلا وه هلوق قاطأف

 نم لوق لع ' اهننت .( ةنامأ ىفوأ ”فذللوأ ) هلوش هندرأ 3

 اقول ومما ريتح كر ذتسم لاتقول هلام كا
 فلل أ )'هلوقي ناك امنا هيبنتلاف:(.نوؤخ لأ الا ام

 هنمو ( نوؤخ لذأ الا امهنم امو ) هلوق ىدتسيل ( ةنامأ ىفوأ
 رعشالا ل

 انصح ناثدحلل تددغعأ دقو

 000 زا يع مولا نول

 هضم هيد ( نو هز اليحب طم

 م



0 

 نيعنمأ ناكو ةيلاعلا نيتارملاو"ةينلاسملا .لابسللاب عولؤولا ميظع
 موي ) هلوق اذكعو حدملا ةباهن هيفف ىواسملا نع الساكتم

 ريبكلا ىف ريخال هنأل امذ نوكي هنإف ( ديلا اهبف ربك

 امل هنكل هسكع وه جدلا امْنِإو «ريغصلاب يِدَتقم ناكاذإ
 ريغصلا نأ مهفأ ( ضعبك ايف مهضع قئالخ ) هلوقب نرتقا

 اذكهو « ناسحالاو فورعملا لعف ىف ءاوس مهيف ريبكلاو

 فتنإف (ريصن مبلكف ورعماب و ىغ مهلك اركتلا نع ) هلوق
 فورعملابو) هلوق هب نرتقا امل هنأ الخ « مذ ةفص ةوابغلا

 برضلا اذه هلمتحت ام اذبف حدملا ىلع ًاليلد ناك (ريصت ميلك

 ( ىناثلا برضلا )

 ادع ىلات دعا وهو ظاقلاالا ىلإ حار نك نأ

 قالا ليس دلاو نيام ره( ديو ةيظحم

 تزرطت ريرح نم ايش لبست

 1( نيفاكلا افراطم
 0 8 00 م

 دبر الب شهو مثد الب ىسوف
2 

 - م
 56 - : '. ين ينو

 رغن الب كحضو نيع الب عم دو



 مدس مخه ب

 (انبام لوألا ايزملا)

 ا ةنيشت قي اخرط هلق ايا علا ىلا * مجار

 2 2 يالا تالق مراكملا تافص نم هحدم ىلع لدب اع

 ىلا نشرب اماه نزرتقا كل «:ةمد' لع ةلاد كانط ذرولا

 رجل ةلاغنرةهمل اء هنع قاد فلوشملا و ءادلا 8

 روم ا احببلا ىفو ندعو ةكسشم نايفمالا مم

 0 1 0 ميشو ىلاعملا ىلع ماركلا ب بدَح م

 ريغصلا ف :مرييك موي 26 :قئالخ
 ريصت 33 فوزمملاو ١1١ ئنغ بلك ها وكشلا

 نا نشرت ا نيضت اذه تانراالا ادلع م ا 1-3

 مناك ) هلوقف حادملا ىلا هجرخأ ام هب نرتقا هنكل « مذلا

 مرغبلاو هيفلتملا رؤقاطلا »ناش قل مذ ةفص ( روقص

 اذا قاسنإلا نألءاسدم ناك (اسهملاا) هلوقر نرتقا اذ هكدا
 ,ةلاعال حدمومف 50 هريغ بلي رقصلاك برا ىف ناك

 وه روتفلا نال (روتف مهبواسم نع مهفو ) هلوق اذكهو

 َبدَح مب ) هلوقب نرتقا هنأ الخ ءناّمذ امهو زجعلاو فعضلا

 تاكاذا ناسنإالا ند ايده ةريضفا لاعمال 'ءاركلا



 تك

 ( ىناثلا طفلا )

 ( ةيونعملا ةحاصفلاب قلعتي امم هفانصأو عيدبلا عاونأ نم )

 نيطمنلا نيذه ىلع ميدبلا عاونأ داربإ ا'رتخا دق انأ رع

 ىعملاو ظفللا زاتغا نم دب ال هن 0 « نابراقتم ةقيقحلا ىف امهو

 ةحاصف لع داهعالا هيف ضرغلا ل 0 ال اعيج امبف

 0011 اعلا طشلاو انا مما نوكي اذه لغو ظافلإإلا
 00 ا طال نر داما ةقالب لع ةانعالا وه هلل

 ١ نطرح فا د10 لعو © نطمتلا ني نراغتلا لق اذه

 نيئالثو ةسمخ ىلع طفلا اذه لمتشيو «هعاونأ نايبو عيدبلا لع

 لوأالاف لوألا اهدروث ًاقنص
 سلا لولا ملا

 حلطصم ىف وهو العلا ةيدالا يف عيدبلا لع وهو

 1 ةنلشيو +[ ىذا لك انساب اناقلا ءانلع

 ادا را و درب مطوق نم هقاقتشاو ؛ هلا

 فيوفتلا درب دقو «ضيبأ نول هطلاخت مث نول ىلع نوكي
 نابض ناذهف « هانعم ةهج نم يا هظفل ةهج نم ةرات هيف

 ايلات نب ةلرسل هلاك ايس ددحاو "لكي قلم انك ذا



 ةدئال اديب 0 هك 0 ءاجبلالا

 ةلبج نبا لوقكو ةديدج

 هراطقا نم مر ”برطضم

 برطنماف مر هيف تلاح اك

 قديح ضن يدا |

 تدك ةرهدلا هيف يطل نإ

 ةكار هب دبحلا غلي ال

 بلط ثيح هب خر || غلبيو

 واعادق ا اللا هذه نم دحاو لك ىف

 ىف الصاع هارت م ىاثلا ىف ايل قلمي ملا لوألا وا
 لع فطعت, هنال فطعتلا هل لاس هلاح اذه امو « هتروص

 قلع ”ةفلنلا تيت ةنئولا يول طور تر ا

 هركذ 1 5 اذبف « ةرم دعل 1 ةيلطارا ترن ا اهدلو

 دق « ةيظفللا ةحاصفلاب ةقلعتملا ميدبلا عاونأ نم م ليل ذه ىف

 انللخأ نإو 1 ”ةيافك مينف ردقلا اذه لع هيقائزستلا

 هذه رق لاو امام 'جردنم هناف هذاصوأ نويل

 ىلاعت هللا ةنوعع فانص الا



- 

 ىذلا ُلْزبلا هر ىلع ءىجيو فئّسلا اذه لايق ليا

 مهضعل لوق هلاثمو « دما هب 0

 ارخآقم 55 يي أم اذإ

 د 1 ا دع لقف

 ههج ُى هوا ةكل .ءايخااملا 5 اج ماهفتسالاف'

 ىف 0 دجلا 8 .ضرغلاو ءهب ريحا ءزبلاو ِ 0

 هن مدلل 'ةيعرتاب فاكتلطت تنآأ لا ةرخافملا نع دع اذه

 لئاع وهف « كتداع ىه كب ضل كلك أنع ىنثدح نكلو
 ماع ةقرغ امسي كل م لهاجتلا

 * ديدرتلاوهو نيرشع قوملا فنصلا

 ىلا بناج نم بوثلا َدَدَر : موق نم ليعفت ديدرتلاو
 حلطصمىف كاتعمو 0 د يلا د ن فاج

 اهنيعب اه دثرت < ىتاعملا نم ىمم ةظفأللا تاما نايا داع

 000 1 ا ناجم اذه ديعو ءرخ | مع اتلو
 : طا ا

 0 3 ا لراتال ءارفص

 1 ا



 هد ل اوجاع وو + ىجسلا هيلع لكشأ

 نام( لاب مالا رايتس ةيبظلا مدا له « نيرعألا ني

 اًماف « كلذ نم يملا ]ع رمال 00 4 حلولا

 ريس لف هلع موفتساو كلذ نع 3 هانلق اك سعأألا ناك

 ثارقإو ءًاعفر 1 ةحاصفلا ىف غلب «قاسٌملا اذهرىلع مالكا

 مضخة

 5 3 ما تان هللا

 رشتلا نم ىليل 'مأ ”نكتم ىاليل
 م سيسولا نم ماو نينرالا نم.هالبل لفت ِءَشَت ىلا طاف

 امال «'مأ هلوق اهملع لد دقو « ةفوذحم ماهفتسالا ةزمهو

 «”ةعطقتمءأ نوكت نأ الاءارببك اهيا فدو ١)

 كلذ نمو « بارعرالا لع ىف ققحوه اك ةزمرينب ىتأت دف
 ريهز هلاقأم

 را لاخإ فاسو ىرذدأ 7

 هأسن 5 نصح لا موَقَأ

 ةقصاوأ ةروكذلا ةفيص مهل له لا هيلع لكشأ اًماف

 « هنع مهفتساو كلذ ىف ا نع لاس و

 (زارطلا) ب00 عج



 ( لهاحتلا رشع عساتلا فنصلا)

 ا |1221( ءاسز ىعأ ةكملا هذه نارعا

 تل ك0 ادعو. الع وه سل ةفص لع لخافلا كار

 لهاجتو 0 هب امو قا نع 0 ةص 1

 ردصم لعادكاو « اهعضو رابتعأب هديفت ام اذه « 0 هب امو

 مل هاج انوع هلطش ام يطع لهاا لها
 ”لوقنموهف « نايبلا ءاماع حالطصا ىف هع ان

 هوم ةيلكت ع ىذا نغ لاس أ وهو « عيدبلا نوونف نفقا نف ملا

 ما و كدلا هن كحلاخ انع هناو هفردت آل كنا

 ”ةراقتل دا دماقتاا وم دنعقم وهو < نيروك ذملا نإ

 لكلا ةحافتلا ىف 2 1 مالكا هب غاب

 ءارقلا سعب لوق هلاتمواب لع لا

 لجالج نيب ءاسعولا ةيبظ انأ
 1 1 أ لاا

 0000 يل تك يلا ادع ى دلع لارطلاف

 ىف ةيشحولا ةيبظلا نيبو ملاس أ نيب قري ال ّبَع ةلزنم
 هنأ اذه همالك ىف مهْوأو ءاهب هيلع ةسبلتم اهنآو « ةروصلا



 أن قيما نعد ةيفق ملا باشلأب ةنحلا لوح نع 26

 مركلاب اماوقأ حد ءازمشلا ني هلاقام كلذ مو 0

 كاك نع ملاح لع درت نإ

 لا مو ميقا :

 لام دوس هوجولا صيب قلت

 لاير نا 0 عقتلا

 هلاق ام هلاثمو « مذلا ىف ادراو نوكي نأ ىتاثلا هجولا

 ءارعشلا ضعلا

 1 01 1ك ا 0 ا ا

 1 4 1 00 ام كلذلكاش انو
 ه7 م

 4 را ذل ىو دوسأ ا شيلا ياو « قيما

 2 قررا ا ان 0 ىَح ا و م
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 لا اة لا ةودلا ةلئلا وذا علا ”رمأ

 ا 1 2 1 هربت ءازلاو «تاباطلخاب ةنطاخملا ىاينأكو
 درك ىو كاع علا هما تءاطللا نكرم قمل

 كالا ل ا اكرام اذه كبش يدير

 ا فالخلاو هيهوجو رك ذو

 ) 8 درا 2 نال تار

 1 كح ا مالكا ىف ركذت نا

 01 نم عون وهو « جاب. دلا نم هقاقتشاو « مذلاو حدللا ىلع

 هدو ةغالب مالكلا ب اي وعل ”ميظع ”عقوم ةغالبلاف هلو

 ال ادرالا 2 نا لو الإ هجيولاو« نيمجو كع دريو « ةوالح

 ماع ىبا لوقك اذهو م -

 نأ ف 3 كولا باي 0

 رطخ سدشس نه ى مو الا لدللا اه

 دما د مو ايدل تان سبأ هنأ نب

 هك يفوز لا كل ىأ 8 كلذ دعت 0 3

 ناسا كا راهنت لا زاصو ةانملاقراقو :ايقفلا نم

 0 ا وم كفا نايطلا تعج ام



 ا

 ىببرافلا مالكل صاف هانلق مك سمالا ناكاذاف « مهبهذمل ليصافتلا

 ذب كقتستفا# 'هلف الماكل نسمع نادلقالا ىف نأ دقنتتا كرا ىف

 « هريغ ضرغلاو باطملاب هبطاختف ناسنوالا نع عيراخ سمأ

 نأ .نكم ىذلا اذهو ؛ لوالل' ابشم اديرحت اذه ناك اذبلف
 دقو ءاديوم هلاجت| ذه ايمي ةينليست ف ىسرافلا الك هيلع ١
 هناع ءاللعا هوو ةلاقملا هه ىسرافلا لع نيم الا ل ١

 ناسنالا ةقيقح نإ : لاق هنأ امهنم لوألا هجولا « نيهجو نم

 لوقعملا ناف « كلذل هجو الو « هتقيقح وه « هيف نماك ىنعم

 نير عم ايلا راقلا فيلا ةيظارظ ا 0
 دانيكمل 5 ىيبرافلا ةلاق ام ”ولعا نافثلساف اذغر ايش ١
 نأ نم ةفسالفلا نعو « مريغو ةلزّتمملا « مالسإلا لهأ نع

 يحل نا 0 لما ا نان الا "ةقنلا

 ؛ ةيلقعلا مولعلاو ةيمالكلا ثحابلاب ةطلملا 'ليلق هنآل آلا

 بارطنماو ةفسالفلاو نيماسملا نم ءالقعلا ةلاقم ىلع علّطا ولو

 انيق قفحتلو .ةلاقما هذه ىيرافلا لعاركم ل اي مهلاوقأ

 هجولا ءايافخ ايابحلا ىف نأو ءايابخ اياوزلا ىف نأ هيف كش ال
 اذهو « هنم: يبل اه دب رجتلا ق لغذأ ده هن[: لاقاةنإ قالا

 ناسناالا ةقيقح نا نم هانلق امم ققح اذإ هنإف اضيا دساف



 ا

 ارا اا راقالا نارعا ةييفطاول اطر 81 عازم فصن

 هريغ '*بطاخم امنا هسف
 ( ىناثلا هذلا)

 )15 ١ ىلا رغ اذهو هلع قاطل ديرختلا 0 نأ

 اال لآ ناوه هر رفو , برقالا وه اذهو ىنرافلا لع

 030 ال01 1 دما ةررصلا ءدهب نع ةزابع سلا ةقيفح

 ”ضوخ هيف ءاماعللو « كلذ ءارو سمأ وه اعإو « لا

 ' ل اادخ ٠١ نابهذم اهسرقأو < ةليوط ”ليصافتو ”ميظع

 "1 د ةيديزا هما تهدم وهو ةلئسلا هلع لع

 حدمللاب دصق هن ةلصتم ل نآسا عوم نع 0 نان رالا

 رئاسل ةفلاخم كلذريغؤ ىهنلاو صالاو باققعلاو باوثلاو مذلاو

 000000 اا ل نلوم نيو ير ةناسلالا هو قئافطا

 ةرابع ةيناسنوالا ا رة دك بهذم امهناثو

 تدنن ناسنرالا ف 0 0 ىهو « ةقطانلا سفنلا نع

 نما كلذ ريغ ىلا ةلوقعم ةقيقح, اهنكلو «ءانسرعاالو.اينتج

 ناسنالا ىوقل اهراعتسا هتاقاطو لبحلا ىوق لصالا يف ناس الا )١(



 ةباتطرالا نب ورمع لاق ام هلاثمو ء ادد رحت مس اذهلف اهنع

 شاعر تش دفنوا لولا

 1 3 ديل

 ظ ءارعشلا ضع هلاقام اذه نمو

 ةبزدلو ءاسانا نسنلا ل

 ىدب ىدحإ
 ىتعالا هلق ام كلذ وو

 لحترم بك لا نإ ةريره عدو
 ا

 دش لع روضقم مناطخ الكام كاع 0

 مثا قلطي .لبخ ةدهاقلا هذه تدب اذف مرد

 هيفو « المأ .ةقيقملا ةهج ىلع ىتاثلا عونلا ىلع ديرجتلا

 «ديرجتلا مسا هيلع قلطيال هنأ لوألا بهذملا «نابهذم

 علا 0 ىذلا وه اذهو «ددر 2 افصأ هل لاقي اعإو

 كبش ديري 35 1 هيلا بأ الهدا 1 كزيغ لا

 ناك اذهلف « كسفن ىلا هيف باطما هجوت كن اذ لاح اذه ام

 1 وهو «لو لإ عونلا ف 'هأن 0 اموه قيفملا ديردتلا نإف

 مآ 37
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 0 3 رعشلا بيعل ا

 ولا ايم دقت ٠ انهنعي
 سراف كن إ ريما كيو اما

 رئاوخل 0-0-0 ىو لاق :
 ل عماسلا تيعاكا

 رتافدلا .نوطل ىف امع كلوقب

 0 ا 1 يا أ يدك اع امواذج
 د ها عشا اهنرهاط تاباطألا هذه عينج ىف 9

 ف بابلو ل وه اذهو : هسفن باطخ ”ضرغلاو هريغ

 باش ام

 ( ضحملا ريع دب رحتلا نايب ىف ىناثلا ٌريزقتلا)

 نود صوصللا ةهج ىلع كسفنل باطخلا لمحت نأ وهو

 ا ا كلذ : ةرهاظ لو الاو اذه نيب ةقرفتلاو اعربغ
 مسا قالطإف ء كلسفن هب ديرل كنار كل كل باطلا تد

 ال كسفنل باطخ هناف « ىناثلا فالخت ءرهاظ هيلع ديرجتلا

 تناك امل ناسنإالا سفن ا ”ديرحت هل ليق امنإو « ريغ

 0 ا 1ك صا لاح لاو ضاعن الاهدل نع 5



 د 4 طعن

 مالا يلع ؛ةلزت هيرو ءانيطع ال1 ه1
 3 ترشلا دحو فذقلا دج ف فعل ( ديرحت الو يم ال١

 « هبايث نع دري الو ضرالا ىلع ْدَسْي ال دودحملا نأ دارأو
 باطلا صالخإ ىلع لوقموبف نايبلا ءاماع حاطصم ىف امأف

 صالخإ ىلع قلطي دقو « كلسفن هب ديرت تنأو كييغ ىلا

 رابصف انفك ءاشسللا ةطئنل لع ليتل

 « امهيلع هيف مالكلا رصقتلف « نيهجولا نيذه ىلع الوقم

 نيرير قت هل رك ذنو

 ( ضحلا ديرجحتلا ىف لوالا ريرقتلا )

 تنأو كرينل اباطخ هر هاظن وكي مالكب ىتأت نآوهو

 تك نع تاطللات در دق نوكتف كسفنل ال هدب رب

 لّوقَك اذهو 'ءاقمحم اذنرحت نكي اذيلف« كيال

 ظ هل ةديصق علطم ىف ءارعشلا ضعل

 رعاش ىز ىف دهلا دلار مالإ

 (نارطلا) تا 2 م0



 حل للم

 ىلع هلايح ىلع تب لائرلا جده هلوق ىلع ٌراصتقالاف

 ردن ناك« الار نربكتت هلرق تذزإاذاف ء]ةتئلاازوحن نمر
 ىف ىتاثلا تييلا لاح اذكهو « لوألا رحبلا نرع جرخو
 6 عقو دقو ؛ الاطبالا لتقنو هلوق عم لاعلا ا ليق :ةلوق

 هلوقك تايربرملا

 انيلإ ةيحدلا اين دلا ”ىطاخ

 راَدُك الا ةرارتو قا كوت

 اذإ وه صوصخم رحب ىلع ”لماك تدي « ىدرلا كرش هلوقف
 "21 ره نم ناكو ًارغش ناك« راالك الا ةرارقوإ ةلوق هيلا تفضأ

 ةنالث ىلع ةديبمقلا عمظني نكد ءارعشلا ضع نعا ور دقو

 «رخالل ًاقلاخم هلايح ىلع اهنم دحاو لك دشنب مث رعشلا نم رحنأ

 داجاو هعنصف كلذ لثم عنصي نا هباحصا ضعل هيلع حرتفاو

 نكلو ؛ هانرك ذ امروثنملاو موظنملا ىف ادراو ناك نإو مل «هيف

 ةغالبلا ىف قرع خسرأو ةجم ”نسحأ موظنملا ىف هدورو

 * دب رحتلا ىف رشع علاسلا فنصلا »+

 هريغ نع ءىثلا ةلازإ وه ةغللا لصأ ىف ديرجتلا نا رعا

 ' تدّرجو «هدمغ نع فيسلا تدرج : لاقيف لاصتالا ىف
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 مظنلا ةعانص ند نا ىلا نك مه اعإ ميش

 نه طال 007 يا

 ءارعشلا ضع هلاقام هتلثمأ

 ايبا .ثداوألا لع تمذو مسا

 2 ءاّرح باضه وأ دش انك
- - 

 لغااقجل كى دارك لنو

 ءآقب لوط ردو روهدلا متر

 «ريبث انكر اس امدلوق ىهوىلوالا ةيفاقلا ل عتيرضتقا اذأف

 هيلع تدز اذإو « صوصخم رحبب صتخا دق امان ارعش ناك
 ارا رجم اضتخع رخال رارطق ناك ءءازج اضع

 (07 هلو اذكشو ىو 5 ىاثلا يملا ل انكر

 0 ّئثعلا عم خلا اًذِإو

 داع تبكما لانا ني

 ا") يضل طيبعلا ىرقن انتقل
 ةلاطمن اللا لش لالا 1

 تخوارإ ٌراشعلا اذا تماعدقلوهناهدىفىذلاولطخألاوه()

 انفيضل طيبعلاب لّجَسن اَنَأ (0)
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 وز هل نيفلا ! ؟ىرطالن ء ىحو ءزاغلإالا ن هاء اترك امج

 0001 نما اانا وراق 0

 انآ لاق« ةينامثاتو « ةئالث امو. نآتثا ام اهجنوازتي تمن
 ا نار نانا مالح أع هااثلا اأو هقأز ارما ايدتف نانثالا

 اهروثن.و اهموظنمىف برعلا مالك ىف ريثك و هو « ةبلكلا ةبطأف
 هيلا انرش 1

 *« حيشوتلا فرشع سداسلا فنصلا ع

 00 رو يوتا فلا ماا عوتلا اذه نأ ع
 اذإف « ةيرعشلا روحبلا نم نر ىلع هتديصق رعاشلا نب

 فقو اذإو « ميقت سم" لماك "نعيش وهف ىلو الا ةيفاقلا ىلع فقو

 رح نينا [فتسا اريش اك ءرخآ ارحن ناك ةيناثلا ىلع

 "11 ننال لوألا ةداتلا ىلا فاح ام نك انف 7

 حاتكلا ىلع ىلا « نم نوكي ام حاشولا ن1

 ل لاح اذهلا نال «اننأ اير لاو 0.

 ىف عش دقو ءانل كو ةيفاثلا مامت ىلا 0 نيمنلاو ناقيإرمتلا

 يم نيك نال هل قرعفا يا سول ءاضكأ ركقلا

 ادعو ٠ دعلا ذه لعامل ةعلات ةناثثا نكت نيتعيحستب



00 

 هنمم ىذلاك تايريرملا ىف درو دقو « ةريثك ىجف روثنملا نم

 نارقلا ام ؛ اهيف كلذ ريغو دّورملاو ةَررالا ىف ةنماثلا ةماقللا

 نإ هلا بع الاول . كلذ نع ءىث هيف سيلف مرركلا

 ين كلذ نع لاخ م1 رظنلاو سالملاب اجر

 ءااواملا | نم هاوس متحب ال احب رص نوكييامولع رقم هيناعم

 قاف ناعما * رقت اليخم وأ هريعاة زنك هال

 دقق ةنسلا اأو ء نآرقلا ىف هل هجو الف ي سالو رخل لهيام

 ديرب كا ناس ناكسو هيلع هللا لص لوس نأ كو

 لوسرلا لاقف ؛موقلا نمي مهل لاقق برعلا ضعب ةيقلف ارد

 0 جرا أمام نكح وعم لاوس

 نبل -اذهواع ءاحدل لاقت برغل ىأ رظنلل هام 00

 ل نال د اوتقلا ةطلاغملا نم دعب امنإو زاغلرالا نم

 لاقي 5 ( ءام) هل لاقب برعلا نوطل ضعب نوكي نأ لمتحي
 ن* نوقواخم مهنأ هدارع نوكي نأ لمتحتو ( ءامسلا ءاء)وه

 ةهج لع نيرإلل حلاص دارك اعنوش كةقطنلا صا

 نم ال سدحلا ةهج نم ىه امنإ زاغلوالا ةلالدو « كارتشالا

 ناه زب ًاميج ةنيتلاو الذل نذإف؛ هيلا انرشأ م ظفللا ةهج
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 نم هيف ال هميدبو زاملرالا ىف ركذي ام دّيج نم اذهو

 هدرب ليللا ةغبص نم عرّدمو

 نلط )راما ار قوق 01

 الكسشأ نيّصيوَع نعد كاسافإ

 دارا ىرولا ى أ 3 0

 لاقف نيتيبلا نذه زغل نع ءارعشلا ضعل 0 دقو

 ا ع بس ف ملا

 نك مسملا'عان فيطا ”عيفخ

 1 0 .فرصلا قرد مقأ

 نيطم قالا ضاق جنالا ن
 ءارعشلا ضع هلاق ام هقيشرو زاغلإالا فيطل ن

 0 ف

 قوشعم نوللا حيلم مرج الب ب

 0 ثلا و ص كذا د
 قرنا ناسا لطخال - ةننأب ىو ام 0 ْ

 هتلثمأ اَمأف « موظنملا ىف زاغلوالا ةلعمأ نم ورك ف اندر ام اذهق



 31 0/ ةلويف

 ءىث وه امناو « هزاغ ةهج نم الو ظفللا ةقيقح ةهج نمال

 لدم انه لجأ لو ءاةنطقلااهذوملو ماكنا مقوي كرا

 لاقام ةلثمألا نمو « همهف ىف ءاطنرالاو ةعرسلا ىف '”حئارقلا

 0 مايأ فءارعشلا نال

 ىنولا ( نم نحس ام لحاور ”عبس

 2 بوغدلا 02 ”تالصاوتم
0 

 عدلا 4ع < انناعت "نى

 راك هع 0 نع مهشب ال هركذ اف

 ندر راو ا 0 طن مههي 0 « موهفملا ةهج نم الو

 ىتلا هتديصق ىف نفسلا فصي ىنتملا بيطلاوا هلاق ام كلذ

 اهعلطم ىتلا تا فلا ةرووسل هك د نتعب ةلودلا ده أهم دع

 ايف لقا نافسسلا ةعاست
 متاوق ريغل 3 داع ءاعخلو

 نا ولألا كلاَوح نوطبلا قع

 اننا كرش مشا ا

 نالّوبلا "نينار نايل عر
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 ءانفلا همعطأ اذا هانفأو « هبهذأ اذا هانفأ لاش . اهانفأ هلوقو

 ' همعطأ اذا هاوغأ لاش . اهاوغأ هلوقو ٠ لعثلا شع وهو

 د( ىوتلاو ةاتفلاف 40 دشرا نع هلازا اذا ناوغأو ةّرعَوَملا

 0 فرار يرسل قسل املا ةاتما ئه :هذبف كى راك

 هللا ارث 6 كارتشالا

 ( ةيجح الا وهو زاغل الا ةاثمأ ىف ىتاثلا برضلا )

 قب رط طوق نم هقاقتشاو . ههجو نع ءىشلاب كليم وهو

 ا” سلا هل لاق رو ككل ال ىلع يشن و ىرتل ناك اذا عا

 تكا رع ا ف رمل ةطلالا ص شان و دا قرار
 ل هلا ا فالك مروع ايفل 6 ليس ل حا

 اذ ل
 د دلال ىف ءارغشلا ضعل 01 هلاغبو « هزاحع الو . هتقيقح

 ا

 دبتم كس ىعسو ىبفنل تنسب
 1 و هل تار نام

 دبألا َةَقْرَذ انقرتقا هيلع ىنيع
 سلا ىلع ةلالد هيف سيل مالكلا نم هلاح اذه اف
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 نيلحاملا اضن كالاما نقلك نآحلصي انبه كلاف

 ةفيطل ةطلاغم هذبف «رانلا نزاخ اكلام نوكي نا حلصيو
 قنا يزل قو « ءانرك م يذلا هلطصإلا بلع ير

 ءارعشلا وجب مهضعل هلاقام ةبونعملا تاطلاغملا

 ماقنألا ىف ءارمششلا ملم هيضعبب نآرقلا ضعب مطاخت

 ماعن لاو « ةفورعملا ةروسلل همسا حلصب !6 انبه ةارعشلاف

 مج هارعشلا نوكي نأ ناحاصي امهف « ةروسلل مسا اضيأ
 « ”لبرالاو مدعلاو رقبلا هو ؛ مس مج ماعنالا 0

 0 اي سلا 5 2 2 فخ قع
 لبالا ةفص ىف هلوق كلذ

 ناك فرضلاب اصعلا 0-0

 0 لا ا ا

 اهاوغأ ([دسضر ةسفارا |

 ل ا

 ىلعو اصعلاب تل ىلع قلطي كرتشم ظفل برضلاف
 : لاش هّلإف اهامدأ دق هلوق اذكهو « ضرالا ىف ريّسلا

 ءةروصلا ىو , ةيمدلاك كليجب اذا هاهداو ءةمدولاسإ ||

 اقارطلا) 6 < ع1



 ا 00 ا ديلا ب دبا ياك
 ا مو ةنم نيْمَكْلا لع أبن اج لست مصأ 9

 رأجو هيلع هلو لإ تا لك ردا

 0 وه بللعثلاو « فورعملا ناويملا وه 'لاعثلاف

 ال َنُسسَح نامسالا قفتا اماف «ةَدْدّسصلا ىلب ام حمرا نانش

 ةبللاق « اعيمج امل حلصي اجو داك انو لاهور لا

 كلذ نمو « ًاضيا لعثلا رحج ةلز وعز نانسلا كلغ رات

 دمحأ لج لع كاع ارحب (نقازغلا نجعبل 0 أم

 هيف لاق ىعفاشلا سهذم ىلا لقتنا مث لبنح نبا

 )١( ةلاسر ةيجولا ىنع غلبم نف

 ”لئاسرلا هيد ىدحت ال ناك نإو

 0 نا دعلا نامعتلل د

 ركل كنز وعأ ذِإ هتقرافو

 5 ىهفاشلا قأر ترتغلا اني

 ةليصامت وح يذلا ”قؤبن اتكشلي

 : 1 كضحل عون كي نو اعو
 امال عمساف كالام ىلا :

 بلاط ىنأ نبا كرابملا ناهدلا نبا وه هيجولا )١(



 هس م

 ن. ءاماعلا ةداع ترجح دقو « ميردبلا لو” ةغالبلا ناوتف نر نفذ

 انعناياكر و مرج الف ؛ اهيلع م 0 006 0

 ( ةيونعلا ةطلاغملا ىف لوالا برضضلا )

 ةدحاولا ةظفللا نوكت نأ ىه ةيونعملا ةطلاغملا نأ دعا
 ةينلاب نيدارم 4 رانوكيف كازتشالا هيب نع نسم لك 2

 نك ان 1 كما ةلطئالا ف عضوا نال كلاذو ء لكفللا

 ' الملا وح اذه” ةيلادبلا ةهح_ لع [ةيعاضق قيطمم لع الاد

 اهقالطإ دنع نيدارم ناينعمل ناكاذاف «كرتشملا ظفللا عضو ىف

 ا رالاو ةلعل اهملا ند ف رفتلاو « ظفالا ن ود دصقلاب وه امبِإف

 ىهو ةكرتشملا ظافلالاب نوكت امن هانرك ذ ام ةطلاغملا نأوه

 ًاعيمج ةيئادار دقو « [فيمؤظ لقا يح لا امهدحأ ىلع ةلاد

 نيينعم ىلع الاد سيل هتاف «زاغلرالا فالخ « ةينلاو دصقلاب

 ىلعو هظفل ةهخ نم مله لاو هيكلو كاراش انا اا

 ام نرفع, اننالآ قيراط نشل ةيلل نم رح اا
 ءاهلثمأ ركذب ةيونعملا ةطلاغلا ىف لاخلا حضتيو « هانركذ
 ىنتملا بيطلا وأ هلاق ام لوالا لاثملا
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 6 ةيروتلا فر شع سماحلا فنصلا ا“

 0 هنم مشب ام لك نع ةرابع مسالا اذه تأرعا

 ؛ هب ظفللا دنع (موبفم نوكيو هظفل ٌرهاَظ هيلع لد ال

 ا لل واو فراس ذأ اك و موف نم هقاقتشاو

 اا ل تا رش يرو رقم دار اذا ناك

 ةطلاغملاو « ضي رعتلاو ةءانكلا وحن اذهو « هريغ ديرب 31

 اهنوك ىف. رك ا ا رانا ىلع اذار

 ل م مهفيو « اهره اظن رونا لع هلآ

 اةذك دف نكرارعتلاو ةيانكلا هنا رهاوظل ةيطعت ام

 كلذ ىنغأف امهم ةقرفتلا انرمظأو امهنلثمأ انركّذو امهيف مالكلا
 زاغلرالاو ةطلاغملا وه امنإ انبه ركحذن ىذلاو « هتداعا نع

1 

 ( ةقرف امهسدي سيلو « زاغلإالا تح ةجردنم ىهو ةحملا

 0 فيا ةيكيع 00 ناك

 ال ا كردبلا ةايس د الق هات تا نا

 نع ةيلاخ ريغ اند هج ست ميظع الو ةغالب 0

 ةوقو غلاب رح لع لذو ءهق و مالكلا ىف نش

 نع ةيلاخ ريغ نهف ىلاعملا ىلع رادتتقاو ظافل الا 50 01
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 "ذراع اللا كين مرك اواخال

 اماه كل لَه م كلسفن ءاد كب

 نأ الخ « ةفاطللاو ةقرلا ةباغ ىف تببلا اذه ردص نإف

 هنو قر 5 هل ًارفانم عقو ةكلو ؛ دردسل اكد نسل .هزبغ

 امرا هلوق

 قفار رق ناضل تا

 0 ل ل
 ١ ال

 ارح خردحالا ناي "تفاؤل كانا

 هذه نإ لوقأ مث «لو الا هجولا ىف دعي امتيبلا اذبف
 اشو ىنتملا ىلع معن ةغالبلا لهأ اهدر “1 كل تايب آلا

 . ةقاشرلاو ةقرا ةناغق ”ىدتم نه ططاكلالا د نارا
 ا لا 1 صييمللا ىف لاقب 6 الإ بع اهفلأكو

 ت1 عقوع كيرلا ل ؟ةارطعإ داز هنإ إ خيبط ىفوأ

 ظافل اللاب وتو هش انتاقلاو مانا ياا

 يافا كامل نسوا

 ااا 0 تبلا أ 0

 اركسلا ؛رك هنكلو ايسندلا ىنب مارك هئاخآ لك
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 ريدك ناك هلا قازنملا نع ىحنو تاثر رق 15 (حيضق نيل اللا

 نمو © رغاشلا ةيمست  ناكو' < ىتتملا بطلا 8 رعشن مارغلا

 نول ةلظفل رمش ىلا لقتل لاوقت ناكو ء ةعمابت يمس ما دع

 نأ م قطعا نإف « هل هحو ال اذهو « اهنم 00 |هريغ

 انرمثا اك تيبلا اذه ىف هب ىتأ ام فالخ حصفالا نإف « مَنِ
 نبع دل ءابق الا < ضعي هدشنا ام كلذ نمو ؛ هيلا

 5 ! همن كا لم

 5 وهو اههوركم نع كنوبمَي
 اهضارتغا ىف ىهو امل عقوم ال ( ركشاف ) هلوق ىف ءافلاف

 كعيفش) هلوق ىف ءافلا نأ مهضعل معز دقو « ريعبلا كك ةلزنع

 ادعو ( لانكم كيرز) ىلاعت هلوق ىف ءافلا ةلزنع (ر كشاف

 كييرو ) ىلاعت هلوق ىف ءافلا 00 الأ اس رب ال دك

 ىلاعت هلوق ىف « هلبق ام ىلع لعفلا فطعل ةنذؤم تءاج (ريكف

 سيل اهليق ام نإف ء« هذه فال ( ريكف كبرو رذنأفم)

 لح هبا نم اهف قر مل او هلع فلخلا الاس

 اقل كابير انواع, قاتلا قةسفاو نأ
 قاتلا ل1 دا انك انيذ لو كا كنلا لع هن رب بق الاف

 لدتا تيطلا ىلا لوك هلافتو ةددعتلا ظافل الا" ىف قيوم نأ



 1 يح

 ةرفاتملا ف صالا ليصاخ ءةتابلا نمرتلل ريغ لا
 6 بسانم الو هبق ا مالم َريغ مالكلا عوقو اهانعم نأ

 نأ امهنم لو الا ةحولا : نيهجو لع مالكلا ىف اهعوقو ىف ىه
 ىنتلا بطلا أ لوق ةلاثمو ةدحاو ةلك ىف اققاو رفاتتلا نرلا +

 3 للا وه 9 مل ءرعشإ الو

 مربُد وه دل علا 0 الو

 0 مهفلاوبني ( للاح ) هلوقف

 هلوقب اهلدبأ ول هنإف اذهلو « ميقتسم وهف اهانعم امانرءايطنل

 وه ىذلا ىمالا ضقتنب الو « ضقان وه ىذلا ىمالا مربي الف

 رافنلا 10 رق اع رهظف « ٍةرفات ريغ ةحيحص تناكل « مريب

 ناك ىذلا ماغدالا "كيكفتوهو اهتغيض لجأ نم ناكامنا اهنع
 نانا( لاو فلاخم ( لاح ) ةظفل كل

 هتسلع لاحت نمو ) ١اس دك 2 اضل لعفلا ىف كقانح

 ةءزال مسالا ىف ماللا ةكرح ا وه كلذ ىف رّشلاو ( ىضغ

 امنا ماغدرال 0 (ءاغدإ ! ملا اذبلف « بارعرالا لجال

 ماللا 2 نإف « لعفلا فالخ ؛ كر ل 35 20--

 كلذ حضو دقو «كفلا هيف ءاج اذبلف ؛مزاحلا لج هل ةدرل ريغ

 نأو « هجولا وه ( ضقانب ) ( للاح ) ليدبنت نأ كل هانركذ ام



 + هر ل

 نيوفتلا ردن و 6 ةعاجم نذل لع لقشب هناف هلاح اذه امو

 ءارعشلا نم لاق نم لوق ل ) هفيل 5 نع

 ىعجسا لّدنِحلا ةمْؤَح ىئْرَج ةماج
 قو دان يام نأ

 ماا رت ه1 1: ليلا ىلا ةبزح فامأو

 غيلب ىف ةهوركم تناك ناو ىهو « ةلظاعملا ىف هركذ ا

 ةهاركلا ىف لخدأ ناكامت ر اهريغ نكل ,هحيصخو مإلكلا

 ةحاصفلا لالا نع دعل أو

 ع علارلا فنصلا )

 ( اهعقاوم نسح ةاعارمو ظافلالا نيب ةرفانملا نايب يف )

 39 مقوم هل كلكم || ةدوحو فيلأتلا نسح نأ مع

 وه «هليق ىذلاو فنصلا اذه نيب قرفلاو « ةغالبلا ىف

 2 1 ل ىلإ هلت ةلطاملل

 ا اماو « "ا الو ل هيف سيل عونلا اذهو « هتلثمأ

 تر وف هنخ كدر أاهعضوت هر د ةظفللا داربإ كا

 ةرعلو 6 900 ةاو ةلزنع كو « ارفانت مالكلا ىف
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 56 دل طع 5 20 ا م

 هدرطم فك الاف هصا رع هفقثم هندل هن رام

1-3 

 ءاجن يفحااس  لل
 . طرا ١ نية لد | ماد از كي

 هدرإ ا هلباو 7-07 هر ةفدسم
0 

0 

 ل 0 يلا دس كلك تاس ا
 ءفلشالب ةلسلس ةلزع تراصو ءناذ لاراب 0

 ىلع ىن» سيلو « كينرع نك يرد ٍبهذ وأ ةضف مطقو

 « نمؤملا « 'ءالسلا ىلاعت هلوقل اذه ةفلاخم قوذ ىندأ هل نم

 ديم انااا مم «اريكتملا « رابمجلا « ريزلا « نمييملا

 لاثي الو عودنا كرايقاال كف ةيونوا ركل يىاؤعا ١

 ةنلو كلنا ةدوعو .لفلاالا نسج هديل

 بولس آلا ةلوهسو عومسملا

 ( ىيماخلا :كنرضلا)

 ( ةددعتملا ةفاضالاب ةلظاعملا نايب ىق)

 مث نب ع
 #10 مى 1 2 ل ا ايا .

 ديرز « ةباد « ”مالغ « سر « جرس ؛ دبل كلوق هلاثمو

 اراوطلا) كيده 0



0 00 

 ىلا عملت يكن اورلأو شرو ن0 او ناو عفن اورو ررعاف لحأ

 0010 ادع نا اخ نر ركتلا ف لو الك اذبف

 لوكا لا كاذ امو ؛ ,لقثلا ىف لوألا هحولاك ةهاركلا

 ا ناكولف ل ) و 0 هتيسك اف واولا 1

 كاع در دقو لاعل هللا ثاتك فدو 0 اه 1

 "هورصحاو مهوذخو هوم دجو ثسح ا 1 اولتقاف )

 رركتي مل ةنإف دساف اذه لوقت ان آل ( هرم مهل اودعقاو

 ىعف ىلوالا ةلجللا امأف « مثورصحاو مجوذخو : هلوق الا واولا عم

 4 هعلارلا الاعأ [ةكهو « جوع دجو ثيح هلوقب أهقلعتل 0

 دقو ) مثورصحاو مودخو ) هلوق اللا قس مش اهريغل ها اهماف

 هتفخو فيل الا ةدوحو كتل نءسح نم اهيفو «واولا انمرعا

 ك0

 ( عبارلا برقا )

 ) ةددعتملا تافصلاب ةاظاعملا ناس ىف
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 نيو "لفكتنيملا لير لا قمأو لك ىلا ديف: اونا

 اعمل نفورطت ورك لع غلا كلا

 ( لاقل ةيرضلا )

 ( ضاودالا بع نم :دردلا عيصأب ةلاما لاو د

 « ةيلعفلا ا نم ةلئامملا غيصلا 5

 «فطعلا نع ةدرجم در 0 ىفوهو
 ىنتملا ثيطلا الون

 دعأ ٌلَس لع لمت مطقأ نأ لقأ

 لص سم نذأ 8 شل شه دز

 لا اعنا نهو ةدسحاو ةنرد لع تراست لا كا

 هلا اكره اف «تيبلا رك ىلا ذكمو لمفا' رضا ١

 اهيفو « ىتاعملا فورحل ًاربركت نك ل ناو ةغيصلل ريركتا

 اذه ىلع اهريركت لخأ نم عومسملا لع لقتلا نب نا

 امهيناثو « اهوركم الخادتو ًابيكرت اهقايس نمضن دقو « هجولا

 نب مالسلا دبع نع يح ام هلاثمو « فطعلا واو مم درب نأ

 لاف نملا كيدد فورعملا نابغر



 كح 04 تش

 0 ل رانا اي كلتا ناكر مالكلا ىف تنسو اذأف

 فانتلا كذا هنراقتم تءاح قىمو 4 ندوب ماظتنالا

 مالكا حلمو ةغالبلا دي ناقل ناكوناسللا ىلع َلَمْتلاو

 ىنتملا وق هلاثمو 4 مقيشر و

 ةّرمغ دعل ه ةرمغ 6 ل و

 دا الع | م ا وبس

 ه2 بقي اعلا ءعودسو 0 ند « الع أهم ل: هلوقف

 0 اك لا | رك لح أل الا كاد

 00001 ا هلق قادرو اذكهو «سوفنلا ةفاعت ىذلا لقثلا
 هبشأ لولا ا

 اشحلا لقلف ىذلا مهلاب ٠ تاقلقو

 تالف نم قلع لقالق

 "0 هب رعلا فورح مصنأ نم ثد ل ناو فاقلاف

 ااا اع ايتمواو قلطتلا ىف اعافص واسرع

 ءءارولا ىلا وطخ وهو مدقت لغبلا ىشم ةلزنع كنك ترك

 هلوق مات ىبارعش ىف درو ام كلذ نمو

 ظ هل هيف حورلا عامجا ىف هناك

 0 يب ةجراج لك ف



0 

 ل ا

 هنافرع فعلا ىفاع َفاعو

 راكي 1 0 ءاقلاو مال تن

 جرخ ىذلا 0 000 ىح هقدش ىف 4 قطانلا هيض

 لد يللا هل اعبر قا ا هك د

 ؛ نيشلا فرح لع ىرخالاو !كيللا ترج ل

 نع 0 « كلذ اح نم ةدوربلا ا ”لقثلا اميلانف

 انا ل كورولا ماكو لف نا طال
 0 ل حاصف « بيبلا تانج تانجو

 ف مج َّق اسم لاهل تدك هيلع

 بحت ءاغلبلا ىلع ىحي هنأ ىلع ةلالد اذه ىفو « تحف مج

 - ضارع,الاو

 ( ىباثلا ثرضلا )

 ( ةدرفملا ظافلالا ىف ةلظاعملا نايبب يف )

 ورمل فة طاق رع الا 11 ا لالا

 تاود الا ل ماكلا ىف ةلظاممم هذهو « هناي 7

 « ىناعملا فرحأ نم اهلك اش امو « ىلعو« نعو « ىلإ و « نموحن
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 ىف اوامفاذكهو مهتسلأ ىلع هلقث لجأل الا كاذ امو

 تاو 3كم هيف لاو 2 فيشر كلم: ولات ل نيب راقتملا

 مهتيهارك 04 5 نمو" هةلن كلبا" قازحاالا. نم: كللورربغ ىلا

 0 را ا افعل نرد اوك كفا

 00 التل راما نفل تر رساج 1ولاق انهو كلذ

 : حابذو ناود هيف لصالاو جاببدو 0 دوحن ىفو تدبطن
 ناك «روثنملاو موظنملا مالكلا ىف دحاولا فرحلا رركت اذإف

 0 ا هما نع الرا نمألا لغ ذاق
 ءاردملا# مب !ةلذاق كلذ ف

 ا برد ريو

 مرسلا رك
 3 2 ل فرجا“ ع تاعارلاو ةافاعلا دف

 ةحاصقلا نع هبدسبت ةكرو القثمالكلا تبسك أف تبراقتو
 0 يل دل فر يمر( ةطمالاب نع حقل قاتم
 تاعفد تالث هدشنب داكي ال ادحأ "نإ لق اذهلو «نملا رعش

 هر ال 11 دتج لع ةلالدن اذه ىو ننال را

 هلق كيكو ني ةلئاشملل را ولا! قيدر ورا نكتجسو 4 ناكل



 ل دي

 اهرشاون راع مده تاذو

20 
 هنو ال افهورءا راما الو ”كيلوتلاو .« املزت تملا قت

 ةلافاعبل ةرايجسإلا ووك نأ مزلي هن الف الو مآ ء نيم الد

 ءاوطتالاو :نطازتعالا قوككاعا ةنالث انا ماو تدل

 لوقلا« هلاق ام لطيف « ةلظاعم ةليخدلا :تارلكلا نم كلذ ريغو

 ةهج ىلع هظافلأ فدارتو مالكلا سيكرت ىه ةلظاعملا نأ ىلا
 كر ادا دارطلا تاظظاعت : موق نم هلاقتشاو 4 راد

 اعإ ( ةماَدق ) 1 نطلا ”للاغو ) ماحدزالا دنع 0 ابضعل

 بالكلا تاظاعت موق نم هل اقاقتشا « ةلظاعم هركذ ام ىعس

 سيل ام مالكلا ملأ اماف « دافسلا دنع اضعب اضعل مزل اذا

 كك ىف ةيفواف فوك ام ةلظاعملا 'نذاف 5 الاظع ناك هيب

 كيحاتبس سىس مالكلا

 ( اهنم لوألا برضلا )
 ةدرفملا ىفرحالا ريركتب ةلظاعملايف

 اوادع دق ةغللا هذه ىف لصالا مث نذلا برعلا 00

 ماغدرالا ىلا مهمالكن م ريثك 20
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 كرما ناد ةقراكصلا نمأ كرما لطتضموا ءقكرأملا ملكلا

 هنكل « زاحلا باوأ نم ةراعتسالا ىف درب 4 كل

 ةدحاولا ةملكلل ضرع ايف ”مالكهنأ امهثدحأ نيفرطل سوبحم

 امهيناثو « ةغالبلا ىف اهعقاوم بسحن لاوحألا فالتخا نم

 ؛عيدبلا 1 صتخم امهالكوب تك نم اهم قلعت امف مالكدنأ

 هداريرال (يٌوصم نينمرغلا نيذه نم دحاو لكن اك م رج الف

 هارت دامه هنا صاخلا ةضوم نأ الخ ؛ فنملا اذه ف

 *« ةلظاعملا ىف شع ثلاثلا فنصلا ل

 كنز ىلا اسرأت افينو نكت دق ةلطلاملا نأ رعا

 دنع هُركذنسفىناعملاب اهقلعت اًسأفع ظافل آلا ضراوع نمنوكت

 0 نع سخأ كانه اعدك ذك ةونملا ساحل نكت

 000 راو ةيطفالا ةلطاملاب صعخمام انهي 5 دب انا انك

 اهانعم ىف فلتخا دقو «مالكلاىف فيلأتل كك

 "00 ا كمادن ع كح انين لوألا لوقلاف : نيلوك لع

 نم سيل ام هيف كلاخدإ وه مالكلا ىف ةلظاعملا لاق اناا
 ثا 3 500 5

 رجح نك سوا وس هلثمو 4 هأبا همازلإو ةسئنح



 7 و

 ةمإلا كال (قنلتلا : ن4 3 هلا ا

 ال اة ب ةصيصخ دع |( ا« مسا ضو
 بحاص نأ ريثألا نبا ىكححو « يصف مالك ىف ”لمعتست

 1 هس 0 امفروأ حيصفلا هامس ةالمإ هل ناك حيصفلا

 وه ريثالا نبا هلاق ام نا سلو اهم هباجيإ ىف هيلع ركنأ دقو

 اهشمل هدو الفادح ةححقر ايف ةحاضملاب ىذا
 ('يءاحل) انلوق اذكعو ء حصفألا نع ًالضف حبصفلا نم
 2 دردم هلع نم حصفأ عومي هلاعتسا ناف ءاسؤرلا منو

 نلمس د هر طا كلف ةلئدم نادرفلا الح عربا اذ

 مثو روهبمجو « نيجارعو نوجرع فالخب اذهو « ةحاصفلا ىف

 ىف حيصفلا ىف نالمعتسي امهنإف « ريهاججو سانلا ن :م ةعانلا

 هيبنتلا نم راقلا ادي ىيجتاكو 11 :أ اك عملاو دارفالا

 ساقيل لاح نود لاح ىلع ةدرفملا ظافل ألا نم لمعتسي ام ىلع
 فتصل ذه نانو فلات اخ راو

 ظافل ألا ىلع هيف انملكت ثيح ىتاثلا بابلا ىف هداريإب اقيلخ
 نرم دعي سيلو «دارفرالا ىف امماكح أب قاعتب امو ةدرفملا

 نود ىناعلاب قاعتب امنا عيدبلا نال هيف دّروُيف ميدبلا فانصأ

 (زارطلار د 0



 فرق اقرب . .تايطا اه ازيع كرم الرا قاسالا لع

 (ةنقَص ) انلوق ىهو اهتخأ فلاخت ىهو « ةعاشب هيف اههالكو
 0000 اذه لجأ ندو « ةفاطأو ةقر ديفت انف
 ءانعمو ( ميهارب الل يع كلها لاحت هيك

 ادهغوتء فاضأو فويض كلوقك ةعومو « نافيض كلوقك

 انبهب ناك ثيح «:ةببجعلا رارسألا .قيقدو ةقملا باج نم
 دع هاه ا تامعتساف ع ناز ولاو هدعلا ق ناتاوتشم ناتظفل

 ل لا نا كلل !ءانهو يا معألا نودءانك فلان

 « نيتظفللا نيب ةقرفتلا ىف ميقتسملا عبطلاو م الا ىودلا ره

 يتلا درع امانا نِإف (فوصلا ١ ةظفل اهعسانو

 سبل ةدرفم ابلامعتساو ( اهرابؤأ اهفاوصأ ( نمو ) ىلاعت هلوقك
 ا لا ىلإ عسا اناذه لأ كو ةحايتلاب اهأل
 ور ) ىلاعت هلوقك ابظفل ىف اهفلاخ امب ءاج ةدرفم

 تاكا ا اهلدبف ء فوُصلا وه نوعا ( شوفنملا نهعلاك

 0 مر ىو « دارفإالا ىف ةحيصف

 قون ع تواعفلا رد فوصلاو نيعلا نيب ام رظناف ( شوئفنل

 ةعامجا ميلا (ةيالااةظا .اه زنا و « ةقاشرلاو ةقرلاو

 ناك مِهاَر َربِإ نإ ) ىلاعت هللا لاق ةحيصف ةلك ىهو سانلا ن



 ا

 ةرايمل دلك الاو ءلقملا تمد ىذلا كلل مع هزاع اقيلكتلا

 لالا هلل انمأف هدوم لكم سعلا كح ىذا كلا ل

 نوكم نأ فقالا ندا زن ناك اذا الاخلال

 هلوقو ( بابلألا اواو رك َدنَيِلَو ) ىلاعت هلوقك مجللا ةهج ىلع
 ل اول مح (بابلأل ىلوألىذ ذل
 رب رج لاق وذ الا اذه لق ال

 رو وح اهفزم قوى نويعلا نإ

 : 00 اذنعَرْصِل

 اناسنإ دلل قا حا

 ت15 ف ثيدطا ىو 6 ةسل ل
 نم مزاحلا ب هذآ نيدو لقع تآصقان تيار

 دلع در وام فتالا عشا كيسا ايلا -نكادجإ

 نوكي الف ةفاضرالاو ماللا نع حرف هانت اطالع

 اهتدجو حيصفلا مالكلا رئاسو نارقلا تلّات اذاو ؛ 0

 , لايملا فيط وهو ( فيط ) ةظفل ابتماثو « هانركذ ام ىلع

 00 هيف ل اهلنا و ةةوزلماألا لمعتشل> ال انه



 اكلك  |]لأ 7-0١

 « ةدرفم تناك مرج الف «ةدحاولا ضرالا ىرح ترج اذبلف

 ىلع وه امنا املا عتشا ىف مييصنلا ناف ( ةّقبلا ) ةظفل اهسماخو
 ا 1 ايل لعل ىف )ا ىلامت لاق 5 دارف جلا يح

 املاعتسا ناك كح نإإف « مما ةهج ىلع اهلاعتسا 15 و

 باناذإ كليدملا 1 عام لاقيف « ةفاضإالا لع
 ىف ادري لو « هاياطخ هضْرأ عاقبو هيظفاح هللا ند حادا

 اعِإف درو نإو « حيصف مالك ىف ماللاب افيرعتو انجب املاتسا

 با اينما ان و او 0 ةهج لع درب

 ىلع امهلاعتسا نم رثك أ ممإبا ىلع اهلاعتسا ناف ( تادا
 ا 0 ل امهنإف اذطو « دارفر 000

 ىف لمعتسي مو ( قرأ أ, باوحأب ) ىلاعت هلوقك اذهو

 مهضعل لوق ىف ىورت اعإو « قيريإو بوك حيصفلا
 دقو 0 د 6 7 ىلععت هال

 ساكلا عم اهئامضنا ادرفم هعوقو نم ات ىذا

 لقاك ا اهدارفإ رفتغا مَرَجالف , حدقلاو

 هلوقك دار ذرالا ةهج ىلع نوكي اإ هلاعتسا ىف حيصفلا نإف

 نوبرشتوا نب الاقا ) ىلاعت يش نابلس نقل تاكف) ىلاعت

 ؛ نيينعم ىلع ةلوقم ىهو ( ا ) ةظنل اهعباسو (س اك نم
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 « ةدرفم اهدورو نم حصفأ هعومت تدرو اذإ اهناف (رثملا )

 ًاريثك نإ ) يلاعت هلوقك ةعومج الا نارفلا ف تأت ملاذهو

 مهر ا وذا اة هلرثو( ا ناها لاو رابحألا ن

 نأب انركح مرج الف نارقلا ىف ةدرفم در 7 ) بك

 اهذرفمو « دارفرالا ىف اهعقوم نرم ”نسحأ عوملا ىف اهعقوم

 نادوهوام كالذ يك ءاههاؤر  لهضتوا ملل نك 0

 هلاثتوا# ةعوجل اهارضنما مناك خا فوت اشرس

 ام اهعجو + ةدرفم.الا نآرقلا قدرت ملاهنإف( ضرألا) ةظفل

 ريسكحتلا ىلع امو ( نوضرأ ) انلوقك ةيظفللا ةمالسلا ىلع

 ص مآ فان را ملك لكفتتم "دقو « ضار 3

 وع اذا: ءاناركجد م" ةدزفي نوكت نإ ان لاخلا

 نإف « عضاوملا نم ةدع ىف ةدرفم اهب ءىجج عم هاريس

 . اهنيل عج نوداامتي لدن اع 5 اهعمج ىلا حيتحا

 ضدرألا نو تاوعس عبس قلخ ىذلا هللا ) ىلاعت 0

 عبسلا تاوم كلاي ةدحاو لك نأ كازا شلال ١

 ةعوتتما اهنيك ةئلفأ و بالا وما ضال . مب ةمتع

 اك عبس تناكنإو اممإف ءضرالا فالخل تعمجل ةرياغم

 ءاهريغ نود اهنم ائيلي اب عافتنالا نإف «كلذب عرشلا درو



00000000 

 «ةدالبلا ىئاوش نع ةميقتسملا ةحرقلاو فاصلا قوذلاب كردب

 نالمعتسي الو«لاعف ألا ةلج نمامهماف(عّدَو َوَر دو) انلوقاهيناثو
 ىلاعت هللا لاق « كرت انلوش امهنع ةانغتسا ةيضاملا ةنمزالا ىف

 كاملا ف ناكعتسا نِإف ( نورضْنب 3 تاملظ ىف كرو )

 ببرغ نم اذهو؛حيصفلا باكل وف لوو دل نسوا

 ليدل دلما ناك نإ وي ىضالا قيوك نأ: ءادنئدبو لامتنسالا

 ذأ 0 ل ا اراد قال بق هس« لاهل اى
 هن رط اعإو « 00 ةلاصألا قيرطي دجو» ال حيصفلا

 ةلالدلا ل اهاجل متم اماق هان الاول عتمالا شكك

 ىف مرذنو ) )اةملامت هلوقك ًاعراضم ا مإ « ةلبقتسملا ةقلا لع

 ىلع امو ( كتتملاو كردي 0 0 نوبمعي ماين أ

 ادكحهو ( 0 6 هارذ ) ةليقتكا رمألا ههج

 ول مالسلا هيلع هلوقك/ ادم لمعتسي هناف « عدي ىف ملا

 و هل ن لقتل 0 الاول ويقلل ابن كلم

 اهب كنع ءد] هلوق الغمتم نينمؤملا :زيمأ نه الا

 (مرهفف لوقلا دعو اذ عدف) ريهز لوقكو ( هتارح> ىف 0

 ( حعيصف مالك ىفدرب الف ئفلا 0 لعاا شام 0

 ةظفل اهنلاتو ء(عدو) لامعتسا نم حبق أ ىضاملاف(رذو)لاعتساو



 ك1

 حبقلا اهيف ظعيف ةقيقملا ةهج ىلع ةدراو ن ركب نا اهنحأ

 ماه وأ لاق اك

 تقهاوت ميركلا دبع ىب ىلإو
 و رطلاى ار ماتلا كتر

 ) وخلا لاعتسا تببلا اذه ىف « مامت ىلا ىلع هلال

 ريعبلا َدوَخ اههف لاب « ةهركتسم ىهو « لعفلا ةغيص ىلع
 ؛ ماعنلا كتر هلوق مث ء هيشم ىف عرسا اذإ وهلا لينك )

 1 اف ةلضتللان مو طخ ![تراط اذا بسلا كلل

 + :لع ةلممتتسلا تناك اذاف «قبالا قنؤكتل اع هلاعتساو

 7 ركن | ميد انو ةهركتلم كين كيفلا فا

 ةيباقتا كله أ, خرم هاويشلا نيج كوت هانم

 ابل: دو نيح ىسفنل | لوقأ

 قفشم نيح نققشل ما كدنوأر

 مظعو ' تعزف هسفن نأ انبه دارملاو « ماعنلا لأرلاو

 ءرفو ع زف اذا ماعنلا عارسوإ ب اهرارف رفو اهعرف فاز مشو ةلهرا ف

 ءاهركتسم ناك ناوا# الفا ل طتساف واب تناك( لا ١

 كارداو.:« قابلا لامتسا الست ناكل سف طل ا

 ؛ةلعف لأ انتل اهنركات هلسنو لشمال يس 0 0



 حا

 ىف دربو « ةيوغللا تاالاعتسالا تاهو ركحم ىف هعوقو نم

 « ةحبقتسملا دراوملا

 ل افا دتسا 3و .”نديعو الغ طاق

 ف [تلاوخلا لك ىف لك ل و ل فدا

 راهظرالاو « ثمن أتلاو ريك ذنلاو « عمنجاو « ةينثتلاو دارفإالا

 ل انو نحل جضماللا * نم كلذ زيغو رامضرالاو

 ناسن الاي سرفلاو مردلاو رانيدلا ظفلك اذهو « برعلا ليل

 اهلاوحأ 1111 نا ا ل الع ال لإ ٠ كر كلاذ يع

 ةالعف املا عتسا حبقي ةراتف ءا مالاعتسا ىلا ةفاضرالاب ةفلتخم

 حبق الو « ةدرفم اهلا عتسا نبق ١ 0 000 حبقي ال

 اذهان ااا ككاو ةلقوخت 0

 نحو + حبو ىلع حبقت روما كلذ ن ا

 ةلجو . ريثكلا ىلع كلذ رم ليلقلاب هبننو ءهجو ىلع

 اا لفل اعلا و ريق ناقل اللد كرم فروت ا

 0 سلا ا كا ها متسلا تنيك ا اماف

 افا كلفعتما اذا نعف 4. ةسعانلا 0010 ةرامع ىهو

 لع اشتم ل6 اذا عون ا ةذيذل ”ةقئار ا

 « نيهجو ىلع كلذ ىف ىه مث ء اهلاعتسا نسحي مل « لعفلا ةغيص



 هلاق ام كلذ نمو « ةبزلا ىف نالثاعم عمطملاو ”برمملاف

 ءاوعشلا نعل

 هلادعا لع 3 مه دشأب

 باحْنمألا لع ادق مهر

 ف نالئاتم 2 أ 0 2 ادا د

 دو ةقيقحلا ىباح

 لاا عافت ةّقبرطلا نوميم

 ةيصان زا ةيصاق تاج

 500 ليخلا ةيولأ 5

 « رارضو عافت أهطوقو ةيزاوملا نم « نوميمو « دوم الوقف

 ياك هيف ةزاؤملا ف رد

 * رشع ىباثلا فنصلا ا

 ( اهامعتسا ةيفيكى لا ةفاضالاب اهفالتحخاو ظافلألا ليوحت ىف )

 6 0 1 4 1 ناكم ىف ةعانصلا ةالمه / نم وهو

 0 ال هن إذ « ةدكؤم لاحو ةخسار مدق ىلع هيف نكي ل نمو

 [قارطلا ) < جا



 مسمع 8و مسس

 ٌراذنالاو راذع,الاف 5 لذا الأب مدع ن 0 رادع ال

 مرك نينمؤلا ديمأ مالك ن .رمو ا ةنزلا ىف الام اظل نانانخغ

 تدصقو : رو ِتمَّرَصنا اذإ ىتح هلوق كلد ف ههجو هلل

 ؛ روبقلا رص فتم مهجرخأ ؛ روشنلا فزأو : روهدلا

 رمحاو هلوقو ا امآيق ًاتومَص ” اليعر هلوقو« رويطل راكذأو

 اء الا ى انام طافل الا مديف ء قفا مظعو 0

 ا 1 نم ردابو ل ىف ةفلتخم

 آلا 1 كا ريضلو نم هللا كف تل وقع

 ظ ايفخ لودملا ق دنت 0 اوصخو ًاجيجَح

 لا ل يغ ىلا ءاِحَت ناذآلا ىف بمن
 لوق ةموظنلا لاثمألا 0 ري قتلا لع همالك
3 0 

 تا انام نأ الإ شحولا ام

 11 ل

 ا 1 نال ةلظفالا ةنزاوللا لم لياوذو ”رسثاوأ لوقف

 ىرتحبلا لوق اذه نمو « لعاوف ىلع ةلئامم
 ظ اَمْطَم كيف حي ملام مجْحَأَ

 برهم كنع دحي ل امل مدقأو



 د يل

 200 امنه ادْضو ازع هلوقف ١( ادي مهيلع نونوكيو

 مرو " نيرفاكتلا لع نيطابنلا اهلسرأ نأ 0 رب ملأ ) ىلاعت هلوقو

 نالثاتفا أو ادعف (ادع 0 دع امنإ مهملع لجمت الف ار

 ةمايقلا 5 لحم 5 7 6 6 د نطل كيتو

 10 هوقو ( لمح م 0 فلا 2 3 ! ءآسو هيف ندلاخ ارذو

 3 دل 0 . لحتسي بر ةماجل و 1 كيري مو '

 نإ الأ لاق مث 0 نر فم را َذلاو 8 3

 0 أ ةعاس ا نذلا

 0 ريو يوما نه هاش قرر ”فيطل

 ىف هل مو ) لاق م ( هن“ 0 هل ذأ : رخآلا ثاح دير

 هارتعحم هوبا بلا ني هلام امارس 3

 ( ليبسُر اع وأ ”نيزع عن اكليل ضنك ننال

 اذإذ هلوقو « ةنزلا ىف ناقفتم ظفللا ىف نافلتخم سررغو ليبسف

 0 الف ةتَسمأ اذإَو : دانا ايد الف كس 01

 نزولا ق نابقفتم اظل نافلتخ حابصلاو ءاسملاف « حابصلاب

 'هقسلاف . كمر كبابش ندو كمقسل كِدّمص نم ذخ هلوقو

 غلب أ دقلو هلوقو « ظفللا ىف اهفالتخا ممانزو ناقفتم مرهلاو



 ا

 انا ىلع اهلا اق ا ديل اق واتشا نيك وم ةلئاملا لع

 باوصلاب ع هللاو انك

 ( ةيزاوملا ريشع ىداحلا فنصلا )

 نأ وه كلذب دارملاو «روثنملاو موظنملا ىف ماع اهدوروو
 ءاهمازوأ ىف ةيواستم روثنملا مالكلا نم لصاوفلا ظافلأ نوكت

 ظافلألا 9 واستم هدد ىرعشلا تديلاردص نوكب 0

 اذه ىلع ًاجراخ روثنملاو مولؤنملا ىف مالكلا ناك ىتمو « انزو

 دحأ ىه ةنزاوملاو « لادتعالا قيشر ماظنلا قستم ناك 0

 عم نوكحي دق هريرق افلم عجسلا ناف عجسلا عاونأ

 فالتخا عم ناي 232 قانا ا قانا

 000-0 جنم ين راو ل ”نذإف « ريغ ال رخاوألا

 ريغ نم نزولا قافغنا يف ةصاخ لاول « ةيزاوم عيجسل

 ىلاعت هللا باتك نم“: ةنزاوملا انما ةطدرش رايتعا

 اااعب 2 نينرلا تاتكلا لمان ر:) ابق كرتكم
 عم ةدحاو ا ميقتسملاو نيبتسملاف ( ميقتسملا طا ريل

 يد ل ا ال الامن ةلزهكو ف ير «ناعألا نفالوجلا

 مه دابعل نوُرفكحيس دك رع رمل اونوكيل ةحللا هللا



 -- ١ هذ كس

 ( ةسداسلا ةحردلا (

 ىتأي ةفص ىلع اقلُس نوكيو لوألا عارصملا ركّذن نأ
 هلاثمو قلعملا عيرصتلا ىمسيو « ىتاثلا عارصملا لوا اع

 ىلجنا الآ 'ليوطلا ليللا امآ الا

 لثماب كنم حابصرالا امو حصل

 ةبرعشلا ةعانصلاب ملا نغأ دنع

 ( ةعلاسلا ةجردلا ) ظ

 ءهنم ةيفاقلل اقلاخم تييلا ىف عيرصتلا توكي 5

 عير صتلا تاجرد ىندا نم وهو « روطشملا عيرصتلا ئسلاو

 ساو قا لوف هلاثنو ةفاقلا قالثخا نكايشل الا

 ٍدوجحلا نم تدع رارقالابو « بوثذلا ىلع تمدن دق ىلقأ

 كم 2 0 ل طسو ف ءابلا فرح عرصف

 اعاو 4 ةاقلاو ةردنلا لع اللا لمعتسل داحب الأ ادهو ) 2

 نع فاننا آل عارصم لا نم دحاو لك 5 روطشملا تب

 ا ام هيلا مضل نا .كع طش



 دس ممم تس

 « صقانلا عيرصتلا هل لاقي « ىتاثلا دوجوب الا هانعم مهغي الو
 ارسل وللا ىف ادودعم الو انضرع سلخ هلاس اذنه اامو

 ىبا لوق هلاثمو « ىتاثلاةؤعاو قت هانعم امضم لوألا .عارصملا
 تلا تبطي

 مالا نو ان

 ن1 رق عيبرلا ةلزنع 0

 ىتاثلا ركّذب نأ نود هسفنب لقتسي ال لوألا رطشلاف
 ( ةسماخلا ةجردلا )

 « ةيفاقو ًاَلطّسو ةدحاو ةظفلب تيبلا ىف عي رصتلا عقب نا

 انف هعوقو ىف وه مث ؛'رركحلا ميرصتلا هلاح اذه امل لاقيو

 عيرصتلا 0 نأ انيبنم لوألا هحبولا + نيهجتو لع هانركذ

 مامت ىبأ لوقك اذهو ءاهانعم فلتخ ةيزاجم ةظفاب

 اعلرم ضيبلا ةيدنبلل حبصأت « اميْرَيو ةاقعلل بربس ناك ف

 ةيزاجم ىهو « مكرملا ةظفلب عيرصتلاو ةيفقتلا تعقو دقف
 50 1 وك زل قاتلا هنولا ءاع اسم نم فاطر هك

 لا نب ديبع لوق هلاثمو اهفزاحم ال ةقيقحلا ةهج ىلع

 - 5 ٌٍع 0 . ُ .٠

 بوب ال توملا 'لئاغو * ثبووي ةبيغ ىذ لكف



 هع 53 ع

 نال ومكو و راع يساظر لب اع هلا ضتاةارللا فرعي لحال
 ىنتما بيطلا

 نامجشلا ةعاجش لبق ئأرلا
 ىلا "لحلا ىو ”لوأ وه

 هنافريمضلا لجال لصتتم وهف ىناثلا امأف « مطةنم لوألاف

 هلبق اع لصتم

 ( ةثلاثلا ةجردلا )

 ىلع نيعارصملا دحأ ميدقت ىف اري رعاشلا نوكي نأ

 ةلاثمو حبلا عيرصتلا هللاقتي هلاح اذه امو « ءاش انعام

 مهضعل لوق

 ناجل ىف ئىبضلا طوع 2

 ناكملا كح عم 8 ةخ

 نه امو ازدبم ضيلاو اردع ردبشلا كبح اح

 ىفالا دجوب داك الو  عيفر ناكك دولا 00
 ميفانيلاءا كلا دعا

 ( ةعلارلا ةجردلا )



 كه

 : لل انا ١! اذه ضع 0 طافأ

 ىل]ج أف رص تتسازأ دق تنك نإ

 لالقتسالا ىلع موهبفم تببلا اذه نم عارصم لكن إف
 لوصح عم ىنعم الو لفل علا ىلا هل ةحاح ريغ نم

 عاطقنالا ىلع ةلالد اهب ءىج هنإف « واولا ىهو امهنيب ةلصافلا

 ىنتملا بيطلا ىبأ لوقكو
 "بقا ”ىننستلاف حدم .ناك اذا

 متم ًارعش لاق ٍحيصف 17 ا

 ال هلايحو همام ىلع نيعارصملا نذه نم دحاو ل كحف

 ىرت كة زمجلا ىهو ةلصافلا لوصح عم مهني دفاع

 ( ةيناثلا ةجردلا )

 001 الا ل يق دو ل عالاقل
 كوالا طه ىاقلاا نكل قاتلا ىلا جاتحم ريغ هسفنب

 سدقلا ءىرعا لوق هلاثمو « اهنيب ةقالعل

 و ا رك
 لوخ 'لوخدلا ني ىّوللا ع

 لوألاب لصتف ىناثلا اّمأ « ىتاثلا :رع رع عطقتم لوألا



 د

 : سرفلا هجو ىف ةّرغلاو« ديا ابراج نوكي
 رثأ نم هيف رهظب الل ضي داك الما دينك ناكل اًمأف
 مالك ر هاظو ؛ هك ا رب هظفل ىسكمف ةفلكلا

 نضودرع ن6 اذا ووك انا نب زمنا أ قارس ىبَأ

 قفار كلت فاعلا كمضقلا ضوارمل اهاطن لوألا فس

 ن1 حي يسلاوت ناكالذا اأن ميرصتلا لجل تناك ا

 سيلو ىفم مالك وه امتاو ًاعيرصت سيل هناف مي رصتلا ريغ

 لصح اذا « اعًرصم نوكي هنأ هريغ مالكر هاظو « ًاعّرصم

 اذلفوب ولا جارسلا نبا هركذ امو « لاح لك ىلع قباطتلا

 اذا: ةفلكتلاارثأ ميهرهظي الاأال «انلط وكت راك 15
 ةفلتخم فارم ىلع درب و « ريغ ال هرك ذ ىذلا رابتعالاب ناك

 ةيوعع ةئاملرد ىلا نيشن نحو نايمتنلاو لاكلا ىلا |

 ىلاعت هلا

 فنرأ عيرصتلا بتارم العأ ىهو هنم ىل والا_ةحمالل
 ريغ هأنعم مهف قدس القتتيما كربلا قع عارصم لك نارك

 ع ةلاد امهنيب ةلصاف ركحذ عم هيلي ىذلا هبحاص ىلا جاتحم
 3 مالا ه.ديصق ىف سيقلا ءىرعا 0000 هنع هعاطشلا

 نارظلار - هت ما



 « نوكفؤت ىنأف «زاجم وأ رارفوأ ذالموأ ؛ ٍذاَعَمو أ « صام

 ترا فراقك طمأن كنوز اذ اخ ءاينوفرصت نيأامأ

 «ريصقلا همالك نم هانرك ذ ام و 55056 ه1 يفك وب ررالاو

 نم غيل خدام الكا ميلف كافر ءانلبلا نصناك امااماف

 اجلا بطملااو ؛ةبرري را تاماقملا ىف 12 ىذلاك عيجستلا

 علاطي نم نإف كلذ ريغ ىلا هظعاوم ىف ىزوملا نبا مالكو

 رك ذو عجسلا نينافأ نم اهيف دجي هلاف اهريغو ب نيكل ردع

 000 ,و رظانلا عنمت | ام ةفلتخلا هعاونأ

 د عب رصتلا رشاعلا فنصلا ع

 مالك لك نم عيجستلا ريظن موظنملا ىف عيرصتلا نا معا

 لاو « ريغ ال رعشلا ىف درب: اعإ عب رصتلا اينن راق قاوعتم

 تعنمتلا تعا ناوكبإ "نأ نعشلا ىف هانعمو «نوثنملاب صوصخ

 ل فقاعة 5 11 ةطيطقا ىف لوألا كسلا قم
 هادا ناش بوادر امةرثكباواءاينقاق تفرع اهميارصت

 مدق نم ةلمعتسا نو“ كاركأتلا نم ” رهاب ةومتتللا اعرو

 قاتلا ردنا اود نخاف و! هسا« لعد لادا“ هلاؤترعأتاوأ

 كريم ةديلقلا ىف ”اليلق ناك اذا نسحي امنإ وهو« هتغالب
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 هن نم ا همعت غباوسو ) همرك هفطاوع لع هدمجأ لو

 أ داو اوهاذ قنا لعل دحام هادو يدان الد

 هللا دابع مكيصوأ : كلذ دعب لاق مث ءارصان ايفاك هيلع ”لكونأو

 علاجالا مك ليقول ةلاكلأإلا مكل برض ىذلا هللا ىوقتب

 نإف : اهيف لاق مث « شاعلا مك َمفْرأو ء شايل مكس لو

 قيوم اه ظلم وون اهعرشمد غدرا عار 1

 كانو ؛ لئاز ”لظوأ لفا *وصو“ لئاخ رورغ ءاهرذع

 ىف هظعو « هعجس ىجخاوت ىذلا مالكلا نم كلذ ريغ يلا لئام
 اذبف + ةينتا ةيكاز اوان اها نإ رثكو « هعقو بواقلل

 نيتكللا لو نو كبرام راك يه وئريصتلا عجسلاب قاعتي ام

 عيجستلا كلاسم قينمأ وهو « هيلا ةبوسنملا بطخلاو ظعاوملاو
 ةغالبلا زونك نم ىتوأ امل هيلع قص ريغ هنكلو هنايب رم اك

 دابغ .لاق مثاهجتف قليلا رثك 11 لع تمضي هقلاتم نإ

 اويلِسُو وبل اووظنوام اوشبنف اطلغو ارت او ا

 اودعوو 5 507 اليمج 5 اليوط اولهم , اونسنف

 ىلوأ اي :ةلطر لا تيسلاو ىرتاوسنابملا ميتا ليس

 وأ « صالخ نم له « عاتملاو ةيفاعلاو « عامسالاو راصنإلا
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 لالتعلا ىلازطناف/'ن لان نويذكلت لب الك ابكر ءاَشاَم

 هيلا كاد أمو « عيجسلا 0-2 كاك ىلا ميَنَم 50

 دلل 1 رار كالا انباف مبان او ىذلا كتل لجبال

 هللا لص هلوقك اذهو ةعساو ةريثك ىهف عيجستلا ىف ةبوبلا

 هيلع هلوقو « ليبس ريخ ىلا « ليلد حضوأ وه : لسمو هيلع

 رولا را د نع ىناجتا 0 ا نإو الآ : مالسلا

 مويل ا اتلاو ؛روبقلا 0 دوزتلاو دولخلا راد ىلا ةبانالاو

 ل نايلي فيك راهنلاو ليللا تر دقو : هلوقو ءروشنلا

 ا داب او هديت لك قل قب و ديدج

 علا نولحار ل نع نأ اوماعاو : مالسلا هيلع

 0 6 |مع ل كانه تع ىذا الف « نو رئاص

 « مسءدق ام ىلع نود اعِإ 1-2 | « هوك نح باو ندسحوأ

 26 فراَخَر كتم دخت الف« "مفلس ام ىل اع

 هلم الا اءأق كل يع لاب تانج بئارم نع ؛ ةيئذ

 مدقلاو ءاضيبلا ديلا هيف هلو . ةريثك ىف نيمؤملا ريمأ مالك نم

 « هلوحن الع ىذلا هلل ”دبللا :ءارغلا هتبطخ ىف هلوق اهنم ؛ةشاسلا

 ةهعزك لك عشاكو ع لضقو_ ةيبنقأ لك مث ام « هلؤطل ان دو



 روما ىلا دلة ةملع اهو و الإ وه 'نا ىلا

 زيهم اهوار توتا وك ( للا قذألاب وهو ىوتساف

 ناكم نم مار اذا ) ىلاعت هلوقكف ليوطلا امأو « عجسلا

 د اولا“ ايفو مرد اها ار

 ًادحاو | روبل ”ةوبلا !وغ دلال ارو كلانه اًوعَد َنيِبَرَقَم

 نت قسطا 0 ذاق ازيك اي

 1 عجسلا ىف لوطلا درسوا طاقلاالا لنا يرش

 0 ةلك نيرشع ىلا ينبوع اد كايا حرا

 قاع عدلا ورع ا 0 حس 2000 او

 اع ليف نعرملا | جَرَحأ ىذلاو ىدهف 5 ىذلاو و

 اهوا“ 0 “هللا ءاشامألا ف ٠ الذ تير ا

 ةليوط تسيل ىتلا ةطسوتلا عيجاسألا نم كلذ ريغ ىلا ( ىف
 :نارفلا نم ةضخيتلا ةلدمالا زاتكت ىلا اني كاس ةلز لع ١

 دزواغ امان: :لشترمس ىأ ةهاارشم أير كانا

 اناا ةفايضالاب ةركسلاا# 7 عوجس. ريغ « 3 نم

 كرغام :نابلفإلا بيسان كالت هلوماك لل لمي عوج لح

 ةروص أ: ىف كلذمت كا وبم كقلعي ىذلا :عركتلا كبَر



 زي

 صتخا اذهلو « اهانسأو ةغالبلا مولع لجأو اهالعأو « مالكلا

 هليوطب طاحاو « ليززتتلا ةيغالبلا بيلاسالا رئاس نيب نم هب

 لاقي ال « ليزنتو ةئيه 0 ىلع هيف نسللا ناكو هريصقو

 هنأش ولع ن نم هوقرك ذ ام لع مالكا ىف عيجستلا ناك اذإف

 انك 0 نارقلا تيل فيكف « هناكمو هردق عافتراو

 ريغ هضعلو عوحسم هضعل نإف ء كلذك سلا نس

 درو انا لوقت انال ء عجحسلا ةهج لعبا طرشك او عرف
 ءاج اما نارقلا نالف الّؤا اما « نيرعال اعينج نيرعالا ىلع

 هلك ىتأ ولف ء راصتخالا ىف ةباغلا غوابو زاجيالاب انذؤم

 ناك اذإ عجسلا تل هراصتخاو هزاجإ طن اهلل

 هعم زاجإالا ىناوتي ال دقف اهلك من عضاوملا عيمج يف امزتلم

 ان 5 3 ؛ ًاعيجج ندا لع 7 0 :راصتخالاو

 سيل ام ناينإف « عجسملا ريغ نم غلبأو حصفأ عجسلا مالكلا

 ةناغ ىف هنأ وحسم ريغ هنوك عم لذوي نارقلا ىف اعوجسم

 لك نم هزاحيإ ىلع ةلالد هذه ىفو عجسلا مدع عم زاجإالا

 ء ريصقلاو « ليوطلا ىف عيجستلا هيف درو دقو « هوجولا

 مجنلاو ) مجنلا ةروس ىف ىلاعت هلوق ريصقلا نف « طسوتملاو

 اور قطني نر ع ع اض ام ىَوَه اَذِإ
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 والا: نما صم قنا منا نورك ينال كاان علا

 نم.ةلاخر اذه امزا نانا سلا يال سكب

 0-0 هذه ناسرف دنع ”بيعموبف عيجسنلا نينافأ
 هدج آمن: كلذ ىف + رّسلاو 6ةغاربلا لهأ نم ةذبابملا نيب ”هلاخ

 نافل ةيزي رغلا 1 رطفلا ىف ةيسألا ةقرفتلا نم ناسنرالا

 مطوع 6 عجسلا نإف ةليوط تناك اذا ىل وألا ةرقفلا

 ةيئاثلا:"ةزقفلا كناك' اذاف 2م دوتطتم هتك لع اليقاو ةيولطل

 امهنيبةلثاملا نم هعقوتي ناك ام مرذكاو اصقان بولطملا راصةصقان

 ءاهتثالا دب رب نكو « روتبملا عطقتملا ءىشلاكر يصيو «ةمئالللاو
 هانركد ام ىلع عجسلا ميسقت رب قت اذهف ءاهتود ريف ةياغ ىلل

 ثلاثلا ترضلاو ابا ذع اوه لوالا ترضلاف ةنواضلا هذلع نق

 ذو فاي الو ال دلل قاطو والا تسلا ا.

 نائرَضلا اه هيف ريثكلا امناو : نارقلا ف ثلاثلا ثرضلا

 لاعت هللا باتكو هيف فلا نم كارت داس 0

 هع رب

 :« عيحستلا ىف ةلثمالا نايب ىف ةعئارلا ةدئافلا



 0ك

 دلال رع اور درت ( ووويعدتلل اهب ضد ندنآرتم

 تالك دل اعنم ةدحاو لك ةثلاثلاو ةيناثلا ةرقفلاو « تاك

 ادإ عا منج 7 نما ذا اولاقو ) ىلاعت هلوقو

 0 "ضو ل 1 5 0 كارلا 00

 مين « ًارهاظ هارت اك ىلوأألا نم لوطأ ةيناثلاف ( ده ”لابل
 لوط ىلو ألا نم لوطأ ةيئاثلا ةرقفلا نوكت نأ حبقي امن

 + الطع -ال ولج 21و ةيناتلاوإ علا ناتسحتا ناك ادت اويتكك
 الر ول للا ف ور تالا ور اع مجسلا ناكاذإ مآ

 ريدقتلا اذه ىلعف ةثلاثلاب ىنؤي, مث « براقتو ةدحاو ةدع ف

 ىف رسسلاو « ةباغلا ىلع ًادئاز ًاريثك ناك نإو ةثلاثلا لوط رمت

 ةرقف ةلزنم امحرصقت انلزنت دف نييلوألا يت قتلا. وه كلد

 ا رك نال لوو ايلؤط رثخغا مرَج الف ةدحاو

 7” للا ك2 ان ء ةطوولم تاعي ولا ديالثلا ىف

 كاسل نيعلا كاك لا هلوقك اذهو « ةيواستم

 ) رو 1 006 ٍحاَطَو 0 راد ف نيل

 اسم ةدحاو 0-3 رادقملا اما تامل هذبف

 الوط ةثلاثلا تلاطولو « ةدايز ريغ نم نيترقف نيترقف ىلع
 ا لاا نإ كالا ايلف ةايبعم نكن ل اناكك



 - م

 ىلع فيت لوقا يتلا رلالا مجرأ هللا .ىلاو الوعفم

 تفرع اذاف «ةدعلا هذهنم برق ةيناثلا ةرقفلاو ةظفل نيرشع

 ءةددعلا هذه ىلع تناكن إو رقفلا ظافلا دادعأ نأ رعاف اذه
 ناوك ا ىلا ةيايلاو لولا ىلإ !ةناصحلاب "يسن

 باز :قوتألا وكي النا لارتي ةيفاقي ايوان لولا 20
 مةثالغن كرضأ هذيف اذه "عنكم: ن وكت ام !كاو ةيناقلل ع

 هيف نورك هام لولا كتزاضلا+اياماذجخا والك ئطمأوت اهواك

 اذه انو 0 :ىارغسالا هل عااهشسلا نريزت ل نيقز وانت نا
 اماظتناو ٠ اقآسلا اهدوجأو ءاماّوق عاجسالا لدعأ وهف هلاح

 ادعو ةاويتكنارملا ىةلاعما وا اسيا

 2م نان وخالف ميني انما لاح ةلوقك

 تارا احندق تاير وئلاف ًاحْبَتَم تاب داملاو ) ىلاعت لوقو

 نوكت نأىناثلا 0 انج نس ظل

 تلاط نإفةبرك اثنا الا نت لولا ةضاراا

 اندتعأو ةعاتلاب ام دك بز لاس هلو نطو 0

 0 نآكم نم م اَذِإ ءاَريعس ةعاسلاب ثدك ل

 50 اك ثم اول اذ إو ءاريفَرو (ظش انا

 (زارطلا) -؛4-م مج



 31 مدل ” ناتعح دن ركل دقو أ 5 ا هع

 لا ىصتنا ىح كاذ لع ديزت دقو ع 5 3 د ا

 ةيئالثلا نف «”طوبضم ”دح هل سيلف كلذ عمو « ةلك نيرشع
 ذئمو ”بولق ) لاق مث ( ةفجارلا فجرت موب ) ىلاعت هلوق

 إو ةعابلا تيرم: ىلاعت هلوت ايلا 0

 0 م ا ”هءاوهأ ايا ردك لاق مث ( رمقل

 لا لورق أ ار ل لاح 0 ةرش اا

 3غ اوذكف 2 موق م لبق تا 0 0 موب اذه

 5 ناو ) ىلاعت هلوق ل اءوطلا نمو « رج دزاو "نوع اولاقو

 نْلو ا نيل هنإ 1 اهآنعَون ؛ سم 0 اثم ناسنإلا

 00 تايد هذ ذ ناوقيل ١ © اخ دق ءابمل هادا
 دن راع ىدحإ ىلع ين لوألا ةرقفلاف 1 حرفا هنا

 ىف ٌهنم لخدأو ؛ لك اا )لع ةنيفر ةسالا ةرقفلاو

 ايل كام يانا مكب 17 ذإ) كلش كارذل نوط
 1 ااا والا ميك اأ

 َّى متيقتلا و ٍ 11 ذو روادصلا تاَذب لع “
 ا 2: ىفقيل ' ينيعأ ىف يكلَمو اليل و
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 ةلادأ نسجل ل داو لك نورك نام 1 ا

 اذإ تالا ىلا هلع تلد ىذلا ىنعما رياغم ىنعم ىلع

 هذهف «هيف ةدئافال اذه لع نوكشر ر كفا ناب ري

 عوجسم مالك لك ىف اهرابتعا نم دبال عيرالا طئارشلا

 *« هماسق أ رك ذ ىف ةغلاثلا ةدئافلا ا

 اك لاو واب ول نود اع مسقتم عجسلا نأ |عا

 ءاكلسم عيجستلا عاون :ارعوأورف ريصملا انا

 « عمسلا 05 اهبيطأو « فلقلا ىلع م 0 اعصأو

 اذا اتا  ”قرأو ندا يف ةللق ماك اذا ناقل لا

 اباصاوق ترد ناذ آلا ىلع تذل ةنراقتم اهفارطا 20

 تالسرملاو) ىلاعت هلوق ريصقتلا عونلا اذه نمو « اهفطاعم نيلو

 ( 6,5 تاقرافلاف ًارثثت 1 تارشانلاو نضع تاضصانلا افا

 ردا مرتد © ناو رمافملا ةروس ديس ل

 انا ا الو كفا ع و كب ًاينو ركل ع

 ناتميلك نم نيصقلا نوكيا لقاو ( ريما كارو رثكتسن

 امو اع وج انس لنا كلذ 0 امال

 ريبمتلا نم رقو هلاك تلق الكوك كلذ ادع ام وبق لوألا



 دس 1 ضع

 0 ا لا نكت نأ فز بيكارتلا ىلا ةيحتار ةياقلا
 اناذل يلي 10 ىلا نوكن الو. اهانعل ةعات اهكر ف

 لاثك هلاثم ريصيو « هيوشتلا ةنطاب و هيومتلا ةرهاظ نوكتف

 0| ا را كلل رد معلا لع كش داوم دمع

 00 للف ف تروس اذا كلن كلذ لاثمو © ةلطم ةيهذم

 مو عوحسم ظفلب هغوصت نا تدرأ اذا كنإف + ىتاعملا نم
 كلذ ىف ةدايزب الإ هب كرو 0 الو )َ كالذ 507

 300 ا تلد لإ يل يع نم ديم نامه وأ طفلا

 مجسلا ةيوست لجأ نم ناصقتنلاو ةدايزلاب ىنأت امناو « ةدايزلا
 مد ىذلا وه هلاح اذه ة َ علا أ نما هرهوح رابظإو

 4 قم ا نود ظفللا حالصإ نم هيف 0 4 حبشو عيجستلا نم

 نم ناكاذا 3 ام © هع علا تفسعتلاو لكلا نم هش 7

 0 ةقلاقلا هلم ردا لا ةياغو ىلإ لاف تلكت نع

 0 ةيب رغ ريغ ةف لأَن بيكرتلا نع ةلصاحلا ىناعملا كلت

 عابطلا اهنع ترفن ةبيرغ تناكاذإ اهمال ءةعشبتسم 0
 لكف « عامسالا اه ةكيكر تناك اذاو ء احل ةلباق ريغ تناكو ُ 2 2000-0 5 ا

 ولك ؛ هدارشاب نسح قعم لع ا نيتعحسلا نم ةدحاو

 «سيكرتلا لجأ نم فاني ىذلا وه ىرخ الاىلا امهادحإمامضنا



 اي مال هجر لعن اخ ىكع وسر نيش
 هلا انرشأ

 * هطورش نايب ىف ةيناثلا ةدئافلا ا“

 لادتعا وه اعا ل دوصقملا 1 ِش

 دصقم لادتعالا ند 4 قمتم بواسأ ىلع 0 هعطاقم

 9 دمج هيلا 0 عبطلا هيلا ليع ءالقعلا ُكيَضافَم نم

 عامجأب الا هب رشم وفصل الو 6 ا 50 نس ال هنكل

 نا ضنا تادرس مجرت ىلوالا ةطيرشلا « عبرا طئارش

 ةفاي 6 ةناكلع ةيطرقاذلا واح ةعرسلا عا 0

 ةرشالا اهعاسلا فاش هلا سيل عامسلا ىلع

 ىنعلو 4 ةءادرلاو ةياخعلا نع 1 4 ناكل لع ايعاَنت دلو

 ةاخاؤم ىلا هرظن فرصي عجاسلا 00

 ظفللا ةوالح ةءاعر للعو 4 ضان د الط عاجس الل|

 ةقرافتو 6 ةءادرلا 1 نه هئسحو 2 ةدوحو

 تفرح وم ادع مظنب 3 ةلزنع هب ءاج امف ريصيو ةوالملا

 ةطيرشلا نفسر أبو كي نار لشي اك

 امر زثقلا «ةايركاط ا مقو "الاول ماما لا



 -_ تحس ”؟ ٠ كح اك

 اك ١ ىلا تاماثللا ىف ءاحضنلا ةتييلا ىف ًاليمعبم

 دا 1 تدعو. ههاركشمأ» قانا ةتتالملا ء ةدوبعملا

 0500 فسأل امف هن ددحو ف هلئاق فرعا و 20

 دلل ع رام عل ركتسا: ف مهل ةهبشلا ”عاو  ةعاللا

 »َ ا 3 [دنَغ 1 نينملا ف 8 0 0 هيلع 0 ص

 ١ ال برشا نب ىدت فيك هيلع اهبجوأ ىذلا لاقف

 هددللا يح لامع لمد كلذ :لشنو م نا متم الور قطو

 ملكت نم لع 0 كا ك6 نابكلا مسك ًاعجسا سو

 1 هنإ كرف انا ناوملاو 5 ههاركتسا لع ةلالد اذه قو ؛ هن

 00 وهو 0 55 ل اعِإو 4 مال عجسلا 5

 وكلام روب الا نعي ةراعا تكا نال ءيواوكللا

 كاما الا قناع قاطو 0 مج ديلا ا

 ل ةيلغ 3 ال ةغالبلا ىف 0 3 0 0

 ع مالكو ريشببلا كنيس مالك ىف ءاح لَو 6 ليزتتلا وهو مالكلا

 ف ابلخدأو ةغالاب مدلكلا مظعأ 2 هذه اك 6 نيئمؤملا

 ةصقل مالكلا نم بولسألا اذه كرت نكمي الف « ةحاصفلا
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 دي قم 6 نؤاو ليغ نم زابعألا ىف اقفتا نإو

 ل ركقلخ ١ ديو راتبا نكلا : ال أم ) ىلاعت

 نإو هلآ 0 ا نم ءاغلبلا ضعل لوقكو

 ىلاعت هلوقك : نز وتلا 2 + فردا 1 نزولا ىف اقفتا

 هذه تررقت اذاف ( ةثوثبم 3 .ةقون اقراتو )

 2 ةطيرت كدب 3 لاعتسالا ىف همكح رك ذنلف ةدعاقلا

 اهلصقت عل رأ دئاوف هذهف هتلثمأ ركذن مث « هماسق أ ركذب ةق

 ىلاعت هللا ةيوعع

 هي لامشسالا هكا ىف كوالا :دئاقلا و:

 اذه ةيسر» زاجل الا عدلا

 نس كلذ لك ةسللاو ةوانبلا لها ابلغ «يعيلرل دارا

 قاسم نق مالكو ةيوبنلا ةئسلاو ىلاعت هللا باتك ذأ

 ٌقاكواف ةلثم الا َّق 2000 اضنأا هلملا 00 هنم ولم

 غلبم لك ةحاصفلا ىف غلابلا مالكلا اذه ىف درو | اه ركما

 لخترب ءاغلثلا نمت ميلب داك ال ءاخصفلا ةنسلا ىف هترثك' لخلل

 شط اينبم راك سيركز الا هةر را تحلل

 25 هنوك لع ةعطاق ةلالد اذه ىفو ا ف عيجسنتلا



 هل وش هلاوما تيقش ىف

 باغل حامر أب 'سيق تيقش 3

 كح اكل نال دار طعساللا كييع نم. هلاقمإو اذبف

 4 دارظتسالا ةهح لع او ليخد مالك ( باغل حامرأب سبق

 رفظلاو ةعاحشلاب هتاسقو مركلاأب لحرألا 600 نب هش عج

 معلا ممادعا مذ نبو
 6 'عيدب اذهو 4 ل 6

 م هللاو قى © لد هن دن افو هقامس

 د عيجستلا عساتلا فصلا »©

 ميظع راودتلا ريثك ةغالبلا مولع نم عونلا اذه نا مع

 ىف وهو روثنملا مالكلا ىف :عقبو « ءافلبلا ةنسلا ىلا ل

 امرعشلا ف توزوملا موظنملا مالكلا ىف عيرصتلا ةلباقم

 00 1 اا ن1 12 ةنيبلا ىق ةانممود ةررقتس

 0002 قول نر ولا ىاوأ ايقرطأ ىف روثملا ىدكلا
 ء 1 ع

 تكف اذا ةقانلا ثعحس موق نم هقاقتشاو 4 هعاون ا لصفنئس

 6 تل 5 ها عجس هممو ه ةدحاو ةهح لع اهسنح

 ىمس « نزولا قافتا عم لصاوفلا ىف 'نامعألا تعم نش

 ا ار ل زاوتللا



 كك

 نيمئالتم نيمالكن ب ادراو نوكيي نا هقح نم نأأل هنم سيلو
 © هتيلوحو دام لع وانو كن جو 1 25

 دصقللا ىلا ةفاضإالاب هيلع رابغ ال ديج وهو هرهاظ ىف هارت

 لا. لاما ةلافامإ كلذ دونر ءاذاطسيأ 2 كش

 ءا داع

 0 لتقلا ىرت ام 'موقل | 7

 م

 دارطتسالا ١ كيل نفع لواكسو [داع ارم
 ةرءا هلق ام كلذ نمو « لوألا مالكلا هب ردص ام هور

 ىناظلا سنقل

 نمل ليلا سلا 27
 ماذح نا 5 6 تايدلا 0

 هب ججرخ امل دارطتسالا باب نم ماذح نبا ىب اك هلوقف

 ن ردي كلاق اه كلذ نو ءكنلا نم. هيلع نك اش

 هريمأ عدم حاطنلا

 كلام زع ىف 50 ملقأف

 ىلطم 85- 5 ا هتردقو

 (نارطلا) - جدت 08
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 « بذكي "ىلع : نولوقت مكنأ ىنلب دقلو ءاقؤس مكيلا تئج
 ب نان لو اناف هقانلعأ ابذك أ نم ليف هللا كلتا
 كك هلوقف « هللا نإ 2 قادم م مالم هليوم 0

 اردو ها رذاو انجب لفل نمانكأ ىلا داوطايراللا حل تل

 همالك ىف دارطتسالا اذه هلدشباالو ءاجقز اناكم ةغالبلا نم

 ا مت يهز ذحاف زدت +:) :ىلاعت : ةلوبا اذه
 هدازطتسالا 20 نم هن هلى هلاجا دهام ”ناف ( 1111

 مالسلا هيلع همالك عبتت نمو هادا هاب كيلأو م ةقرأو

 كلذ نم هيف دجو مكمحلاو باد الا ىف ىتكلاو ظعاوملا ىف
 نكمل ل نع 1دق الا كت هاكر ا ناو نم اش اقع
 ءارعشلا ضع هلاق ام كلذ ىف ءاغلبلا مالك نمو

 نيلخابلا اهيح نم تديطأو

 اديعس مكس نإ 01 تح

 همم اضل انوع -ليبااذا

 اللا عاب :
 هن ال دارطتسالا نم ء اديعس مس نبا تقمو ىتح:هلوقف

 ةفاضإالاب ايبنج أر اصف ليخم لكل ابحم هنوكر كذب تيبلا رّدص
 ءهتلثمأ ىف ىركلا دبع هدروا اذكه«مالكلا هب ردص ام ىلا



 ا

 هيف متحبصأ دق اع مكن اكف « نورظتنت اذامو نوحرفت مالعف
 الدب ةوعملالا نم هيلا نو ريصت اعوءنكي ل نك ل نم

 ىذلا «دارطتسالا نم نورظتن: اذامو نوحرفت مالعف هلوقف

 انو هلبق انت نالل ءاداؤ ويلا ةفالشرلا قاتلا كا

 لع اةطنشو ةتكللو لاوزلاو داقنلا:نمااف اغاامالا كدة

 ايندلا مذ نم هيف عرشام ىلا عجر مث « دارطتسالا ةهج

 ريمأ مالك نمو «اهلاوزو اهرورغو اهدافن نعرابخإالاو

 : نيفص مايأ ضع ىف دارطتسالا ىف هبجو هللا ا نينمؤملا
 ْ وضعو هناك او يفشل اونرمشَتسا نيملسملا ريئاعم

 ؛ةماللا ارامكو ماهل ل للا ذجاونلا ىلع

 ايتدلماو كن وطظحلاو ءابلس لبق اهدامنأ ىف فويسلا اًواقلقو

 ركنا اوماعاو ءاطْلتاب فوي.سلا اولصو (ظلاباوحفانو ردد ١
 |رتساو  ركلا اودواجك للان وسر مع نبا عمو هللا نيمل

 هلوقق « باسل موب انو 2 فاقع الا ىف راع هظ ا ردا 7

 ا مع نبا عمو هللا نيعل مك اويلعاز

 ذأ ارلاك متنا 58 قارعلا لهأ أب لعل نما م هلوق هنمو

 لاطو 0 تام توماس ا لنا اا « لماحلا

 لكلو , ارا ياام شاوامأ ءاهدش | ةبنروو 0



 (رجفلا نارفوز ةلوقف ( كل ةلفاندب دحر ليلا نمو اروبشم

 رك ذ ىلا ليللا ركذ نم عجرخ هنال قئارلا دارطتسالا نم

 ةدئاف ىه هذهو « ليللا رك ذ ىلا هدعب داع مث رجفلا نارق

 ا هل ار الا ا ناطأتا نيو ةامتقيفقو دارطعلالا
 ىلا ةصق نم جورملا اًمأَف «ةلثمألا هذه نم اريثكًاًئيش
 نو « نارتلا 200 هيلعف رس ٍبولسأ 0 رطل ٍهصق

 5 ها راع اور ىف لسو هيلع هللا لص هلوق ةيوبنلا ةنسلا

 نا لوقي ةكع وهو حتفلا 3 سو هيلع هللا ليص هللا لوسر

 6 0 الاو رب زنللاو ةتيملاو محلا 6 مرح اوسرو هللا

 ميلا تمرح ةووبلا هلا لتاق ما هيلع هللا لص هللا لف

 موحش 2 هللا كوسولا لي 6 كالا هوعابش 0 ا

 وه ال لاق ف سانلا أمم عييعبو 4 نفسلا | 36 لل ةتنملا

 1 دال دارطتساللا باب نم دوملا هك لاق هلوقف 4 مارح

 00 ناك ام ثيدح ىلا عجر مث « هلبق ام ثيددح نع

 ا اونوكر ال مالسلا هيلع هلوقو : دارطتسالا ةدئادإ نه

 ملل 0 ةعرشلا ةنوهمساو 6 ةينمألا ارو ةلحاعلا هنعدخ

 5 ايند نم هديب طال لاعتنالا ل 500
 « بلآح رصوا « بكار ةخانإك الا ىضمام بنج ىف هذه
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 اقبل هلل دوال تيكا: قنيدللا مح 0

 ءاهياع جّرمُي ال ةبيرق 'باقلالاو « اضيأ ةدراطملا هل لاو

 مالم اهداربإو ةلثمالا ركذب نوكي, امنا دوصقللا ماعو

 ؛هناذ ةفرعمو ؟ يقلل ةقيقعب نخب ةثاياللا ىف ةيهاملا وات وه لاثلا

 اين الا ديوب وعفاف لات للا كسك سو

 دينها طتساب( دز ثيم 6 ):هلرقفا قرع متلك ©
 ناك امو « ندم لاح لك ذا دبع ضرات ل ديكس

 يبلسلر ميناس دقلو )610, لاقمشع لسرلل سرفكتلا حيال
 باب نم وهف نيدم ىلا ةعجار رئامضلا تناك ناف ( تانببلاب

 هدول لا ةمحار زر مضل تناك ناو ك5 دارطتملا

 لاح 0 هنمو « هنع ةعراخ ةدراطلا ير جورخ وهف

 هلع للا وأ 1 ةاليلق الا ليللا مق) لمزملا 00

 هال كل راما | ةاليقث ةلوخ كيلم ىتقلتس انِإ) هلوقف ( ةاليلق

 عجر 3 تاكا نم هرج امو.« ليلا لقازما نيب هلقلو

 ةدئاف ىه هذهو ( ى ,ةانس انإ ) هلوقب هرك ذ دعن ليللا لاح ىلا

 3 واثنل ةاللصلا وقأ) ىلع هلوق هيمو «'هاذعيلو :دارطتسالا

 هنماكز رجلا ل حفلا هازل ليللا قّسَع يلا سيشلا

 نايت باك ىف نيدم رك ةليدبأ ثدي م ةنإ هذه 0
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 هنم ضاريعالا لك الغل ةةورك ذ ايلمذق ىنلا ا .

 ”نسح هتاف دارطتسالا فالخ « طسوتبو « نسحو « حبش ام

 ءىش ىف ملكتملا عرشلا 5 نايبلا ءاماع حلطصم ىف هانعمو ءهلك

 م 3 ؛ هريغ ىلا جرخيف هيلع رمتسي مث مالكلا نونف نم

 دلع نإ جورأتا وهف ىدامت نِإف « لبق نم هيلع ناك ام ىلا
 « ناطلسلا هّدّرطأ : موق نم هقاقتشاو «دارطتسالا وهف

 مالك ىلا م جرم ملكتلا 1 نمر

 اال د اق يلا ةيدلبا رهنمو متاثكر ذا © نع
 نم هقاقتشا ا وا ءناشلا نم دنبجلا جرح هنا ىا

 هنم نادرطي ناّره اذاف ءارسإالا ثيدح يفو قاسنالا

 ا ماكنت نيح 28 نبا ثيدح يفو « ناسرفلا دارط
 ؛اقن « ةيلملطلا مانا ىف صراع هلكضرعف ةفالخلا ىف نيئمؤلا
 نااي لاقق «نينمؤملا ريما اي كتلاقم تادَرطأ ول سابع نبا هل

 01 اير اق 2 ترده ةقشفش كلت سابع
 12 لخدأ ىذلا همالك نم مجرب ملكتلا بأ لوألا كّتلاقم

 رير# 7 نكميف « قستيو مءالتبف ايل ةقستي و" لوألا هالك
 0 نع نايبلا ءاماع ةمشو « نيهجولا نيذه ىلع هقاقتشا

 لوألا ىلا مجري مث «هدرطيف رخآ ديص هل ْنِمَي مث اديص



 انراو' + "عا دلال الكوت

 4 بدو دوق م م

1" 

 ىتلا ىه ساعلاف « ردا دارأ اعاو كلذ هضرغ سلو « ركتبلا

 قاهزإ وه لتقلاو ءرمخلا هراعتسا ؛ اهيوبأ عم اهءاقم رثكحي
 لهأ لزم 6 هلوق هنمو « اهجزم ائبه هل كو ) حورلا

 الك ديلا رول و يللا طش رطل ل 0

 باقثاو « دايك لاو اوم اب مهو 2 رهدلا 2
 تّهّوو هنزل دلو ب بجاملا ًاقجو ءرظانلا ا نطبل ًاربظ

 ! ارما سيف «ْبأأ الو ةينع أن قب لف قفار تنالو

 امئاوءاهراط نم مورنملا وها اولا م ءاندا ١

 هريغ ىف م اك اهتةيقح درب لو « لايملا ةهج ىلع بدلا دارا
 عضاوما نم

 * نماثلا فنصلا

 (دارطتسالا )

 ؛ دئاوقلا لل زغا# رجلا قيقد ةغألبلا لع نم عون وهو

 ”بي ارق وهو ا ءاقلبلا را ضل ا
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 هلل نا ديلا م دنل الا تهاج نارا ء ةفلاجر الأ لودع

 نيب ةقرفتلا ىه هذبف « ةيقيقح فتوكت نا نود ةيلايخ

 هلل مرك نينمؤملا ريمأ نع درو ام ةلثمألا نمو ؛ نيليوأتلا

 « هادمح ىئأفلا هلل دجلا : مالسلا هيلع هلوقكح اذهو « ههجو

 00د يذل ةلوقوا + هادوسأ ىلاثتلا ب ةيدتح لاقلا

 00 1 ل ا ل ا
 كلوقو © قلاعلو ةلاحيم ةنيمس تأ 5 كك

 هيلع هلو كلوا اي و 1 رك ملا ضام كدب ى هيأت

 عبلقو 20 كيساوو هتمعنب ممل 7[ ىذلا هللا اوقتاف : ءالسلا

 مهضعل لوق ءاغلبلا مالكىف ةلثمألا نمو « هتضبق ىف
 نيرقلا مطقتم ءايلعلا ىلإ ومس ( ىبألا 0
 نإ ا ع اها < رجل ةيصأ 2
 « ةيمللا ةيح لع ةحراخلا انيه نيعلان. ضرغلا سلف

 'ىفو « هنايب رم ماك لييغتلا ةهج ىلع نوكي ام دارأ امناو

 هلوق تايريرملا

 داع نا م 5 موت اب

 ةيدنالا ف فاصوألا ةحودمت
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 فلس نم ىأ « ةحراملا ريغ هب دارملاو  رانلا ىف همّدق عضي

 دامماوت ةيايقلا زاكت لي: نب هلا نع نيجراملا يدان ملا 2

 : لييختلا باب نم ناك ةحراملا هب ديرأ نإو“ ىورخألا

 حراوملاو ءاضع ألا ىلع لدي امم اهلك اش امورابخالا هذبف
 لييختلا نم ءانرك نام لعدلج

 نيملكتملا ليوأت نيب ةقرفتلا نوكت ءىث ُئأبف لاق ال
 ءافضحالا لع ةلادلا راخالا لذه رهاوظو ياللا دن ها

 لع اهوا 000 نايبلا ءاماع ليوا نيبو « حراوملاو

 ال الي وأت نوكي امهنم دحاو لك نأل ء مترك ذ اك لييخخللا

 اهوا نيملكتلا واف رهام امبني ةنرقتلا وت
 ةقااع < تم ويح ءاهدم ازرضعاو 6 ةديف لنا

 كلا كاش قي ورعا ممدنع اهدعب ناكو ةيلقعلا ةلدألا

 راق هاف نان هاا ةلال هب زتتلا ىلع 3 نك رح

 هذه لع ةلاد ايرث ىف ةيوغللا اننافم ل ارد. مهنإف

 الف « ةققحتم ريغ ةيلايخ ةحراملا "نإ اولاق مهنكل « حراوجلا

 اهلل مباي وأت ناك اذهلو « كلذ ىلع امل مهنم اليوأت ناك مَرَج
 ريغ نم لصالا يق كل تصيفو ١ ل هلآد تناك امل 2

 (نارطلاو ت23 6



 ا

 ريغ ىلاعت هللا قح 00 نكل كلدك نيعلاو

 ا رع نك ليخنلا ةهج ىلع دا ا

 0 اداوللا ليختي نمو.“ 0 لي ا

 ل ادع ف ١ كراك نم كلذ ريغ للا ريع اذان
 0 ةحللاا فا اخ داو: ىرحاو ذا دفلا لع لتس تاليوأتلا

 اهتحصي دهشي الو « لقع اهدضمإ ال ىتلا ةديعبلا تالبو آتلا

 كر

 هذ دارملا نا نوما نآيذه نع رَأ م لق

 ا يمل تنل هيلا هع ربخأ كبان ءامعاإلا

 ا دس ل يياورف لع ةلالدألا كلا اذدج اهي ءاضطعألا
 الا اه علم ان دارا نأ نم ةهبشملا سيوب
 دقو « ةيمالكلا ىتكلاب كلا 2 « حراوملاو

 كالا هده 5 يس

 ل نيو كلام نم ملاطِ اها مدي ايطاو
 نمؤملا بل : سو هيلع هلا ىلص هلوق ةيوبنلا ةنس :ىلا ىف ةدراولا

 3 الس هيلع هللاولب هلوقو « هللا عباعأ نم نتعبصإ نيب

 ةلوقو هللا ا دل ىلعع 0 نق « هللا 00

 لص هلوقو « ضر لا ىف هللا هع دل لا رحمحلا السلا هيلع

 رابجلا ناو رانلا ةفص ىف ىراخبلا حيحص ىف درو اهف سو هيلع



 ا

 القمل ةلماول روك الإ لع !غاولطلا هذ ران

 "لمحو « ةلمتحم ُريغ : لقعلا ةفلاخح نآل ابحت ةغالبلا ءاطعإو

 نم قحأ لمتحلا ”ليوأتو « لمتحم هرهاظ ريغ ىلع مالكلا
 اهلي وأن ىف ءاماعللو «ابليوأت بحو اذهلف « لمتحملا ريغ ليوأت

 ناير
 ةدلرا ند ءالكلا ا هيت ىلا لزأكلا فرحات

 رمل رخل هاته نولوأخ ا هازل نفر

 اا ةدخار ا قلا ةفلاخم نع ًارذح تالت نإ و تالي وأن 1

 9 مماليوأت ل لقعلا ةفلاخم 2ك

 ؛ ملا نيملاب دا رلا نإ و « ةمعنلا ديلاب دار 0

 اوسن أي ملال تاليوأتلا هذه ىلع امل مبلمو « كلذ ريغ ىلا
 اًواخ هتاحاطصم نم ءىش اوعلَو ا مولع نم ءىشل

 اود رف رع 1 انماق ولات تاليو انا
 ةغاللبلا له "ظن

 نوققحم او ةغالبلا ءاماع هيلع لوع ىذلا وهو ىتاثلا ىرخلا

 ف ىف# ليرعفلا ثلمنا لع ةيزاطل ابنا قعر نايم ل

 ريغ اهانعم نكسل « لصالا ىف هل تمضموأم لع ةلاد ةئيفلل
 ,ةحراملا كع ةلاذ التم ديلا لابخ سار طااناو ا



 * ىتاثلا ريرقتلا )+

 ( هتلثمأ ناب ىف)

 كاكا الا و كارلا ةيئم وطللا ةعقاو ىف

 ههجو هللا مرك نيمؤملا ريم أك ءاذلبلا مالكو « هلوسر ةنسو

 ال يصار ,٠ ٠ اع رج اويماتي يذلا ةغالبلا بابرأ نم اةدريغو

 اهلصَحو ءاهنامجو اهزَّرَخ نيب اهبف اوزيمو « اهناجرمؤ اهلا
 ليزتتلا ةلثمأ نف « اهنآحهو اهميِحه نيب اهنم اولصقو « اهمناخو

 هلوقو ( ةاشي فيكح قف, ناتطوسيم هادب لب ) ىلاعت هلوق

 داع اننيعأب ىرحت ) ىلاعت
 1 هلو ( نب تفلح ) ىلاعت هلوقو ( مارك رالاو لالحلا

 ( ىحور نم هيف تخفنو ) ىلاعت هلوقو ( ىتيع 5 منتو /

 تارا كلت ل ل ة) ىلاعت لاقو

 لقعلا ناهربلا 00 1 ءاضعالل اهرهاظل ةمهوملا

 عيمج نع ل كا نا لع ادمال 13 لافتا لع

 اهعناوتو ةيضرعلاو ةيمسملا تانوكلا تاهيشتلا عا ولأ

 لواملاو « حراوملاو: ءاضعألاو « تاهملا ىف نوكلاك

 الف « ةيضمرعلاو ةيمسملا علاوت نم كلذ ريغو باهذلاو ءىبجملاو



 جا

 ىف دذرتلا حورلا وه مالكلا اذه نم قبسي ىذلا رهاظلاف

 « ةايحلا حور دوصقملا امناو « انبه ًادوصقم سيلو « قلملا

 هريغو | ناتطوط هاك از للاخت هلت د يش املا

 ( كلافا فرش

 هزيخ دارك د0 نع مره اظن كادلا عمألا له لا ١

 : نهاطل مم لع لاذلا طم وه: هلومت وسلا يس

 رهاطلا ىشم علا د ريغ ةياق ء كرتشلا اجفللا نع 02

 :ةلزكو كلذلا ةيحل لع هتاذذ عأذ « هيف َنهاظ ال هتاف

 والا ل لل 9

 اي هلوقو هريغ دارت ال هسفنب دا ا

 ع ا 000 رباس نع هن 0

 ةهع لع سلفى رطل كتم ما ل هانعم رك د

 لعو « ابطيضو ناحل حرش ةهح لع دراووه اعإإو « ديدحتلا

 انرشأ اع . ع عاونا اير دالي قل زيمتم هاف ةلجخا

 ع ناسلاو ةغالملاو حافلا عيد بالكل امناوهو 4



 دل هه د

0-2 

 م 0 ! اخ اال ا

 رحل فيت لاش ياك

 ناريرش ناذبف « هتلثمأ ركّذن مث هانعم ركذنلف

 * لوالا ريرقتلا )+

 ( هانعم نايب ىف )

 ةنالث تاشرعن نايبلا ءاماع حالطصا ىف هلو

 (لوالا فيرعتلا )

 ريوصت وه:لاةنايبتلا يحاصر كا دبع ب 21000

 راع ال هن 077 ةروصوذ هنأ مهو ىتح ءىثلا ةقيقح

 موي هتضبق اعيمج ضرالاو ) ىلاعت هلوش هلثمو « نراعلا ىف

 الط ترض هدا
 (ناذلا' تفنرعللا])

 اان 00 3 وه : هلاق ام لصاحو ىزرطملا 2

 ل ار اداب ناك ملا ل

 'هبف ملكتلا ا ىلا ةمبف وم قاتم دل قع ف
 (ىعوُر نم هيف و اع هلوقكحك اذهو 4 ديعبلا



+ 15 

 كر ةعدون داش 558 رّر د نم كلذ ءارو

 ”فااروت قىرتع 2 دوم ريرحنلا خيشلا لاق مث نمو

 اذه ىف تكلعل] كررت نابل هلع ىف باب ىرن الو «هترفح
 هللا مالك نم تاببتشملا ىطاعت ىلع انوع ىل مفنأ الو بابلا

 ء6ذي منن اح لق دمل ىرتشاو «كاسالا ل
 ّصتخا اموه ةغالبلا ىف هعقوم نسح ىف ببسلا نإ : ”لوق | مث

 00 عد 0 عونلا اذه هن

 ىلاعت هلوقو ( ناتطوسشبم ادب لب ) ىلاعت هلوقك « سوسحم اب
 « فخم الام ةغالبلا نم كلذ ىفو « كلذ ريغ ىلا (اننيعأب ىرت )
 نإ مرج الف « عضوم مفرأ فعشان لج الف

 هياع ايري اهالييسوو لما رعكتو طم يريم سس

 000 ”لبيحتلاو ؛ دل روهظو ا ولعو ؛ هردق مظع نم

 ع هيلع ىهام الخ لع ةتبلع اذا 00 كف كلوق نم

 ردصم وهف « هيف هتنئظ اذا « ع كيف 0 2” كالوق 0

 اهملع عضوت 017 + لالا نير قر كاين نذمل

 هنِع دعتتف ,اناسنإ ينظف ئايزاو يطل ايم
 نعاشلا لاق فا



1 
 ا

5” ظ 0
 

| 

 * لييختلا عباسلا فنصلا اع

 ا ملا كا 6-50 ذأمع
 « ةدادبملا هنامُجو هيل 3 دوقع نم دقعو ؛ةددسلا ةءوابلا

 0 ل ل اتك ىف راو تلا ثيغكا

 فتداعلا َمَراَثِإ ىلع هئاليّساو « زومرلاو هدا" ني هن

 دل ةراجلا نم لض نم لْض كلذ لجأ نمو ءزوتكلاو

 نع خالسنالا لعلحلا نم لمت «لالخلاو ىف

 هال قلل قرم لز نم زو ١ فاس ألاو كش
 سلا ال ءافعاب ديعوتلا داقتملا عا لاؤو ءميشللا

 ا ندا ريع يوعتا حق هطتراف ىلا ىف حراوملاو
 , ناعمإلاو هفئاطل نع صحفلاب اهالوأو « ناقتإلاب ةعالبلا

 غيز نم هانركذ امم ةقاسلا الا هلل ةلماعإلا ل نكي اذ

 كلذ ناكل «لالضلاو غيزلا طَرو نع صالملاو « لاّجلا
 انغ الضف ءاراحلا ةعاغ اهلطي: ىلا: ةلاضلاو راظنلا ةيشن



 ماركا رقما ايار ءايال امدح
 د 00 ريمأ

 مهاربا نب ىلع نب
 ىنميلا "ىولعلا

 مهل

 ردك فطققملا ةعبطم عبط

10 
 همي نلل تب

11 5 



1 

١ 

٠١ 

١8 



0 
 ةردالاو سابو 52-2

 هناكمإ اكتم 5-7

 دودعم دودح تن ١ك

 ةداشإو ةراشإو 1١ ع

 هثلاغلا 35 اغلا 1

 نوكي ام ىلا نوكيام ١6 14م
 3-0 ع

 ةيدوالاو ةيروالاو ١ ١ ة»ه

 رامنم مجسم اي 0-7

 2 ل
0 7 

 فىفرو «ىفىضفنرو 84 ١6

 حدم وأ حدمووأ او ١هحخ

 جامدرالا جام,الا ادا

 هحدع اع هحدع نع

ره هتالع ىلع يركلا نكلو نك في مولم ليخبلا نا|
 م

 0 ف : 5 2 2 2 5 ل ارك

 اره هن الع ىلع 0 !| 0 لو ناك يح مولمليخيلا نا(

 بزعل ال برعل ا

 ىهانت ضافي

 ا *5 ريشا ا

 ىذلا ل



 زارطلا ا نم ثلاثلا ءزيا ىف مقاول

 ليفص ناضص
 م وللا موللا

 وهف وهو

 ل ا

 هدر هدر

 هلل رع هب رم

ُ 00 

1 0 
”5 3 
 وسمو و

 ىقىرعش ىرعش
8 

 ىلا ىلإ

 اغلاب انلاب
 سر ٍِ 5 5:

 3 [ 10 1 هلك ركلاو ريع



 ةفيح

 وأ

 مسي

0 

 نانو

 نانو

 مسالا

 كازو

 در

 هيفو ةيوتعملا ةحاصفلاب قلعتر ام نايب ىف ىناثلا فرطلا

 50 تور

 ناكلسم هقو أ دعما نارالا نوك نام: ناقل ردكم

 ىدحتلا ةهج نم امبش ل و الا كلسملا

 ةداعلاةهح ديم نارقلان ا ىلع ةلالدلا ىفىناثلاكلسملا

 هقول رارقلا راك ى هولا ناي نق كلاتلا كا

 ةنالث ثحايبم

 هحوف بهاذملا طيس ىلا ةراخنإلا كف ند 0 ا

 نامسق هيفو زاحالا

 بهاذملا هذه نم دحاو لك لاطلا .ىف ىتاثلا ثحبملا

 أعم اتخاك ف

 هيفو بهاذملا هذه نم راتخلا نايب ىف ثلاثلا ثحبملا

 0 هعلرا

 زاحتالا لصح ؛ا> ال ىذلا ه>ولاىف مالكلا ةعاش امج هينثت

 نارقلا ىلع اهنومعزب ىتلا نعاطملا داربا ىف مئارلإ لصفلا



 هةفصكص

 كتل

 احلل

0 

 م

 اهفو هيناعم ىلا ةعجارلا ايازألا ناب ىف ةيناهلا ةيترملا

 هاسقأ ةثالث

 راظن أ ةسمخ هيفو ةيونعما مولعلاب قاعتي ام لوألا

 ها دل اني 0 اهف ل لا

 هدول ةيئاقنالا ىرمالا ناب ى ناهلكنا
 ردا ها

 ةنالنث بو رض هيفو ةيلعفلا تاقلعتلا ىف ثلاثلا رظنلا

 لصولاو لصفلا ىف عنارلا رظنلا

 عاون هيد هيفوةاواسملاو بأ :طالاوز اهلا شب هاا ظالا :

 راظنا ةعلرا هيفو ةينايبلا مولعلاب دلع اه اكل مسقلا

 فار امأ ا هيفو هيبشتلا ىف لل

 0 ةعلرأ هنفو ةراعتسالا ى قاثلا رظتلا

 ةايكلا رازببا ىف ةفاقا رطل

 ليثملا رك ذ ىف عيارلا رظنلا

 نافرط هيفو 0 لا لع 3 1 مسقلا

 هيفوةيظفللا ةحاصفلاب قلعتي ام ناس ىف ل 6 طا

 3: تيك هناا رح
--501 54 



 ةفيح

 ب

6 

 ١م

88 

 خا

 مع

 ل

 فيلا ىف نوثالثلاو ىاثلا فنصلا

 نضلحتلا ناح نونالقاو ةلاثلا 6

 ماتتخالا ىف نوئالثلاو ملارلا )

 هةنفو 5 نة ربل ىف قورواتلاو م

 دن عاونا ةسمخ

 مم را راب ةيوا فايرش ايفو علإ رلا بايلا ةماخ

 ةعقاوم ناني و لامبالا ةهح لع تاي ربرشو عيدبلا

 تاليثكتلا رك ذ ىف باتكلا اذه مولع نم ثلاثلا نفلا

 لوصف ةعارا هيفو ةقحاللا

 نأتّش رط هيفو ناوفلا ةحابمك قاب ف0 وألا

 ةثالث كلام انفو ةلمج امينم ىو الا ةقرطملا
 ناتيترء اههفو ليصفتلا ةهج نم ةيناثلا ةقررطلا

 هحوا ةعدزا اهو نارقلا ظافلا ىلا ةعجارلا ايازملا فىلو ألا

 قرحالا تادرس انيك و ك1
 ل يي
 اظافل ال[ تال ل ل احر وك علا ل

 تأدرفملا هذه نيكو ىلا اعحاَر نوب أم عبار



 لاغبالا مدع لمداسلا ةفكصلا

 ل مع هكانملا 4 0
 سد 0 0

 هيحوتلا رشع نماثلا ى) الملا

 ١ ليلعتلا ع عساتلا 1 551

 بو رض هيفو ميسقتلاو عمجاو قون تلا نورك : )» ا

 هبال

 قدرات داو و ركلاو يدا 26

 ةرواحلا ىف عيجرتلا نورشعلاو ىتاثلا ©« د١

 ماستقالا نيو ملا و كل اقل ١ رم

 جامدالا علا ميار 0

 قيلعتلا ل وريكعلاو نسمات )» ١ هب

 ا وودكملاو سداسلا 6

 جيبملاو باحللالا نورشعلاو مياسلا © 16
 "ملا نور رملاو نياق ودب

 ةدراوملا نورشعلاو عساتلا ©« 19
 حيماتلا 5

 4/١ و ولعلاو ئقانفإ 0 0



 هور

 د جا

 ةيونعملا ةحاصفلاب قلعتي ام عيدبلا عاونا نم :ىاثلا طخ

44 

 امن نوالثو ةسمخ هيفو

 نان هشضو فيوفتلا ف لإ ا

 هيدشتلا ىباثلا

 عيش كا

 زيرطتلا مدارلا

 دارطالا 0

 باقل 0

 طيمستلا عباسلا

 ةناعاس يس ا

 حاضي.الا مسانلا

 ميمتتلا نس اعْلا

 تاميكش إلا ع ىداخلا

 لاكالا رشع ىتاثلا

 لدتا | فع .كلاقلا

 لا علا 1

 ثالي' دئاوف هيفو ةغلابملا ريشع سماخلا



 ةدرفلا فر الا راركت ةلطاعلل ىف لوألا تزعل

 ةدرفملا ظافلالا ىف ةلظاعملا ناس ىف ىنثلا

 ةدرفملا غيصلاب ةلظاعملا نايب ىف ثلاثلا

 ةددعتملا تافصلاب ةلظاعملا ناب ىف علا ولا

 ةددعتملا ةفاضالاب ةلظاعملا نايب ىف نسمامللا

 ةاعارعو ظافلالا نيب ةرفانملا ناب ىف شع علارلا فنصلا

 اهعقاوم نسح

 قاب رض هنفو هي راوتلا قرع سس فئصلا

 ء رجلا ةطلاخللا ىف لوألا نرحلا

 رزاق ال هلك ىف ىاثلا ترصلا

 حيشوتلا فرشع سداسلا فنصلا

 ناري رش هيفو دي رحتلا ىفرشع عباسلا فئنصلا

 نوما دب ردنا ىف كوالا

 نايهذم هيفو ضحم ا ريغ ددرحتلا يف ىناثلا

 جيب ديلا" قا ردع ىماثلا ةقتعلا

 لغاحتلا ف تشع مساتلا فنصلا

 ديدرتلا ىف نرشع ىفوملا فنصلا



 سرهف

 :ارطلا باعك خرم اتعلاعلا ربما

 ناري رش هيفو لييختلا عباسلا كدا

 هانعم ناب ىف لو الا ريرقتلا

 ةقاقمأ ناي ىف ىاثلا ررثلا

 دارطتسالا نماثلا فنصلا

 دئاوف عل را هيفو عيجستلا عساتلا فنصلا

 لامتسالا نكح, د ظل
 طورش ةعلرا هيفو هطورش نايب يف ةيناثلا ةدئافلا

 ةفاسقأ ك ذ ق ةقلاقإ ةدلاقلا

 هتلثمأ ناب ىف ةعلارلا ةدئافلا

 تاجرد عبس هفو عيرصتلا رششاعلا فنصلا

 ةيزاوملا ركع ىداحلا فتصلا

 اهفالتخاو ظافلالا لوص ىفارشع نايل دما

 اهاتتسا يف لا هكا

 برض | ةشج ىف ر ضعت و ةلطاعلا فسم تلال فل
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